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17. november 2008 ble det gitt tilsagn fra Husbanken Region Vest til 
Vestbo om igangsettelse av utredning av små, rimelige og robuste boliger. 
Prosjektets formål var å frembringe ny kunnskap om hvordan boliger kan 
bygges med lave byggekostnader og dermed fremskaffe flere boliger for 
unge i etableringsfasen og reetablerere.  

Utgangspunktet for Vestbos søknad var at det ikke er trenger å være 
motsetning mellom å bygge rimelig og robust, og vi ønsket derfor å 
undersøke priser for ulike byggemetoder basert på plassbygde 
konstruksjoner og bruk av moduler og elementer. 

Helt siden 1946 har Vestlandske Boligbyggelag - Vestbo – drevet med 
bygging, salg og forvaltning av boliger og gode bomiljø på Vestlandet, 
med hovedvekt på Bergen og omegn. Per i dag tegner vi omtrent 21.000 
medlemmer og har nærmere 12.000 boliger i ca 270 boligselskaper under 
forvaltning. 

Vestbo er en rendyrket medlemsorganisasjon som bygger på samvirke. 
Det var derfor naturlig for oss å bidra til sosial boligbygging sammen med 
Husbanken, Bergen kommune og de to andre boligbyggelagene, BOB og 
Stor-Bergen. 

Rapporten er delt inn i to hovedeler:  

Første del omhandler de ulike byggeteknikkene ved fortrinnsvis modul- og 
elementbygging. Vi redegjør for befaringene til leverandørene og deres 
utbyggingsprosjekter. Andre del omhandler Vestbos byggeprosjekt der vi 
innhentet tilbud for rimelige og robuste boliger i Øvre Sædalen. Tilslutt gir 
vi et sammendrag av de erfaringer som er gjort med hensyn på prosjektets 
utvikling. 

Det legges opp til at erfaringene fra prosjektet kan brukes av andre 
relevante parter, for eksempel andre offentlige instanser og boligbyggelag 
som ønsker å forsøke modul- og elementbygging, samt utvikle boliger 
med en sosial dimensjon i samarbeid med andre aktører. 

 Bergen, 30. september 2010. 

 Bjørn-Frode Schjelderup 
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Basert på Vestbo sin søknad til Husbanken ble det bevilget penger til å 
vurdere forskjellige byggeteknikker, modul- og elementbygging kontra 
plassbygget. Utgangspunktet var at disse metodene forhåpentligvis ville 
være kostnadsbesparende, slik at sosial boligbygging kunne utføres 
rimeligere. Resultatet skulle eksemplifiseres i et felles byggeprosjekt i 
Bergensområdet mellom Vestbo, Bergen Kommune og Husbanken. 

Befaringene ble gjennomført i februar 2009. De aktuelle byggeprosjektene 
som benyttet seg av modulbygging i tre og betong var: Horten 
Boligbyggelag, moduler produsert av Kodumaja og utført i fabrikk i 
Estland. Moelven Byggmodul AS har gjennomført modulkonstruksjoner i 
tre for byggeprosjektet Zitty og ”Bo Klok” i Drammen. For bygging med 
elementkonstruksjoner har Systemhus Norge AS utviklet konseptet 
”Tendenser” i Lillehammer. Vi dro til Gjøvik for å befare plassbygget og 
boligprosjektet Bondelia. 

Elementbygging består av flate elementer som settes sammen på 
byggeplass for å lage en romlig funksjon. Et element er en flat bygningsdel 
som kan være vegg, tak eller gulvelement. Modulbygging innebærer at 
gulv, vegger og tak er satt sammen i fabrikk til en ferdig montert romlig 
funksjon, som transporteres ferdig fra fabrikk og kobles på anleggsplass til 
andre tilsvarende moduler. En leilighet kan bestå ev en eller flere moduler 
som settes sammen.  

Fordelene med å bygge i moduler og elementer er flere. Moduler og 
elementer blir produsert under tak i fabrikk i et godt og tørt miljø hele året 
og dermed mindre eksponert for vær og vind. Dette betyr mindre behov for 
å tørke ut bygget og mindre svinn. Produksjonsprosessen er effektiv og 
enkel å kontrollere. Anlegget gir også gode forhold for kvalitetskontroll av 
produktet. Dette medfører høy varighet, kvalitet og tiltro til boligene og et 
minimum av endringer hos sluttbrukerne etter innflytting. En åpenbar 
fordel er at byggetiden blir kortere, siden produksjonen i fabrikk kan foregå 
parallelt med grunn- og betongarbeidet. Når fundamentene er ferdig og 
klare for montasje vil en raskt kunne bygge leilighetene. 

Når det gjelder moduler ligger det noen begrensninger på 
transportmulighetene på grunn av modulenes størrelser. Bygging i 
moduler er mer materialkonsumerende enn plassbygget, all tid modulene 
er bygd som helhetlige enheter. På den andre siden gir dette mer solide 
bygg med god lydisolasjon. Det er viktig å planlegge logistikken grundig, 
det optimale er å montere moduler og elementer rett på plass ved 
ankomst, eventuelt må en ha plass til å lagre dem må anleggsplassen. 
Muligheter for å endre bygget under byggetid med moduler og elementer 
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vil være små, eventuelt vil de bli svært kostbare. Dette krever også 
grundig planlegging.  

Angående boligprosjektet i Sædalen resulterte tilbudsrunden i tre 
innkomne tilbud som kunne vurderes og sammenlignes med erfaringspris 
for plassbygget konstruksjon. Tre ulike leverandører sendte inn sine tilbud. 
De ulike tilbudene varierte i pris, størrelse og ulike kvaliteter.  

Leverandør 1 leverte 100 boenheter basert på prosjekttegningene fra 
ABO. Gjennomsnittsarealet var 63,18 m2 og snittprisen pr boenhet på 
647.615 kr/m2. Kvadratmeterprisen var kroner 10.250 eks.mva. 

Leverandør 2 leverte tolv boenheter pr bygg over tre etasjer, med fire 
leiligheter i hver etasje. Gjennomsnittsarealet var 64,5 m2, med snittpris pr 
boenhet på 743.872 kr/m2. Kvadratmeterprisen på 11.623 kr eks.mva. 

Leverandør 3 leverte et tilbud på tre boenheter over en etasje, til sammen 
102 leiligheter. Gjennomsnittsarealet var 71,8 m2, med snittpris pr 
boenhet på 810.000 kr/m2. Kvadratmeterprisen ble derfor 12.000 kr. 
eks.mva.  

Prosjektet ble avsluttet før Vestbo rakk å gå inn i del to av tilbudsrunden 
og i forhandlinger med leverandørene. Vestbo konkluderte dermed ikke på 
hvilke leverandør de ville valgt. Andre gangs forhandling ville gitt oss mer 
presis informasjon om tilbudenes kvaliteter ved levering.  

Sammenligner vi tilbudene er det en prisdifferanse på omtrent 1.700 kr/m2 
mellom det rimeligste tilbudet og opp mot det nest rimeligste 
modulbaserte. Grovt regnet ville snittkostnaden fra det rimeligste tilbudet 
til det neste variere med kr 144.000 per enhet. Dette er en prisforskjell på 
ca 9 %. Sammenligner vi det rimeligste tilbudet med det plassbygde blir 
prisdifferensen for en boenhet på 63 m2 kr 811.000.Dersom vi legger til 
grunn samme pris pr m2 for det plassbygde alternativet, og sier at dette 
brukes på 63,18 m2 blir prisen pr leilighet for plassbygget på kr 
2.052.414,- Da blir prisforskjellen mellom rimeligst modul og plassbygget 
kr 453.000,- 

Hadde leiligheten blitt justert noe opp i m2, ville prisen likevel ikke øke 
proporsjonalt med arealøkningen, siden arealøkningen i all hovedsak vil 
utgjøre rimelige arealflater. I tillegg måtte planløsningene justeres i 
henhold til eventuelle merknader fra Husbanken. Dette kunne gitt en 
glidning i areal og pris som kunne medført en endring av rekkefølge i 
tilbudsrunde nummer to. Dersom snittarealet hadde økt opp til 75 m2 ville 
vi fått en betydelig økning som ville ha utgjort opp mot 300.000 kr/enheten, 
eller opp mot en økning på 30 millioner kroner i prosjektet. 
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I tilbudsrunde to ville Vestbo likevel inkludert alle modulbaserte tilbudene i 
andre tilbudsfase å få klarhet i viktige forskjeller i kvaliteter i leveransene. 
Dette kom ikke godt nok frem i den første runden på grunn av at kravene 
ikke var tilstrekkelige spesifikke. Vi ville da ha fokus på FDV-kostnader.  

����	���������	

Etter Bergensmodellen har flere boligbyggelag i Bergen opprettet 
utleieboliger for ungdom hvor boligbyggelagene bygger, eier, fremskaffer 
og forvalter boligprosjekt tiltenkt ungdom som ønsker å etablere seg i 
boligmarkedet. Modellen forutsetter et nært samarbeid mellom 
boligbyggelagene og kommunen. Husbanken bistår med en gunstig 
fullfinansiering av slike boligprosjekt gjennom lån og tilskudd. Fordelingen 
av boliger mellom kommunen og byggelagene ble regnet gjennom 
Husbankens utmålingsprosent av boligtilskudd i prosjektet, herav:  

Bergen kommune:                     30 % til utleie for unge( §§4-2 & 4-3) 

Leie til eie:                                20 % som overgangsbolig 

Boligbyggelagene:                     50 % selges til unge familier i 
etableringsfasen. 

Et av premissene for avtalen, og særlig med hensyn på å nå prosjektets 
mål om lave byggekostnader, var at alle samarbeidspartnerne utførte sine 
forpliktelser beskrevet i samarbeidsavtalen. Gjennom denne avtalen ble 
hensikten og ansvaret forankret hos de ulike partene. 

Bergen kommunes oppgave var å tilrettelegge for rimelige tomter og 
aktivt avklare dem, samt koordinere prosjektet internt i kommunen, hvorpå 
en prosjektleder ble ansatt. 

Husbanken skulle bistå med 70 % finansiering som felles lån, tilskudd på 
20 % for Kommunens andel av boliger og startlån med toppfinansiering. 
Siden hver enkel utgiftspost i prosjektet ble vurdert var det viktig at 
byggelånsrentene ble minimert. Husbanken skulle også finansiere 
prosjektkonkurransen. 

Gjennomføring av prosjektet skulle boligbyggelagene utføre på 
selvkostprinsipp og få dekket øvrige kostnader. Boligbyggelagene skulle 
ha prosjektledelsen og være regnskapsfører for borettslaget.  

Samarbeidsavtalen for prosjektet ”små, rimelige og robuste boliger” ble 
signert av Husbanken Region Vest, Bergen kommune og 
boligbyggelagene BOB, Stor-Bergen og Vestbo den 22.06.2007.  
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Målgruppen for dette boligprosjektet var unge i etableringsfasen, 
reetablerere og boliger for leie, med overgang til eie. Det prismessige 
målet var en prosjektkostnad pål 20.000 kr/m2. Gjennomsnittlig størrelse 
skulle være 75 m2 og dermed ikke koste mer enn 1,5 millioner kroner. 
Husleien skulle da bli maksimum 7.200 kroner i måneden, forutsatt en 
Husbankrente på 5,5 %. 

Med denne bakgrunnen søkte Vestbo om å få utføre en ekstraordinær 
utredning for hvordan ulike byggekonsept kan redusere byggekostnadene, 
ved spesielt å se nærmere på bruk av elementer og moduler kontra 
plassbygget konstruksjoner. Det ble avholdt forhåndskonferanse 
20.08.2009 med Kommunen i anledning bruk av tomt i Øvre Sædalen.  
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Den 26. september 2008 sendte Vestbo inn søknad til Husbanken Region 
Vest, med henvisning til den inngåtte samarbeidsavtalen. I den forbindelse 
ønsket Vestbo å vurdere forskjellige byggemetoder som forhåpentligvis 
ville resultere i lavere byggekostnader. Vi ønsket å undersøke erfaringer 
og kostnader knyttet til bruk av moduler/elementer i tre, sammenlignet 
med en tradisjonell blokk i betong og tre.  

����	-.�	����/0���	/1�����	�	������	��	��������,	

Elementbygging består av flate elementer som settes sammen på 
byggeplass for å lage en romlig funksjon. Et element er en flat bygningsdel 
som kan være vegg, tak eller gulvelement. For eksempel kan det være i et 
veggelement oppbygget av kledning, vindtetting, isolasjon, stendere, plast, 
innvendig kledning etc.  

Modulbygging innebærer at gulv, vegger og tak er satt sammen i fabrikk til 
en ferdig montert romlig funksjon, som transporteres ferdig fra fabrikk og 
kobles på anleggsplass til andre tilsvarende moduler. En leilighet kan 
bestå ev en eller flere moduler som settes sammen. Disse kan 
sammensettes i ulike kombinasjoner og i ulike størrelser, helt opp til 
blokkstørrelser. De forskjellige leverandørene har forskjellige byggehøyde 
som de anbefaler og kan gå gode for. 

Figuren viser 
noen av 
elementene til 
Systemhus. 
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Da informasjon om moduler og elementer skulle innhentes fra de ulike 
leverandørene vurderte Vestbo de ulike leverandørene som produserer 
moduler og elementer til bygg i Norge. Med henvisning til søknadsbrevet 
til Husbanken var den mest hensiktmessige måten å dra på befaring for en 
direkte dialog med produsentene. Dette ble gjort som en forberedelse til 
prisforespørsel. 

På befaringene deltok Siri Erdal fra Husbanken, Siv Stavseng fra Bergen 
kommune, Øystein Johannesen, Erling Gripsgård, Geir Svenningsson og 
Bjørn-Frode Schjelderup fra Vestbo. Fra Stor-Bergen Boligbyggelag deltok 
Sverre Øvrebotten ogTor Inge Døsen. Oddbjørn Gule fra BOB deltok på 
den ene befaringen.  Alice Bigom deltok fra ABO Plan- og Arkitekter, mens 
fra Bjerk og Bjørge Arkitekter deltok Arne Bjerk.  

Det ble avgitt ulik mengde og type informasjon fra de ulike leverandørene 
under befaringene. Det er i ettertid utfordrende å oppsummere våre 
inntrykk og erfaringer fra befaringene, siden leverandørene også fokuserte 
på ulike deler av sitt produkt. Eksempelvis leverte noen leverandører 
planløsninger og prospekter for deres boligsystemer. Hos andre fikk vi 
under befaringen levert ut prisoverslag over prosjektene noe som var et 
nyttig tillegg under besøket. Deler av informasjonen rundt leverandørenes 
kvaliteter er derfor innhentet fra leverandørenes egne beskrivelser og 
prospekter. Dette merkes for øvrig i teksten. 

Ved alle befaringene ble leverandørene spurt hvilke suksessfaktorer ved 
modulproduksjon som er avgjørende for å holde lave 
produksjonskostnader. Oppsummert er svarene vi fikk: 

• Beholde samme linje i fasade, ingen sprang ut og inn, 
ingen sprang i høyder mellom leiligheter.  

• At balkong og andre eksteriørmessige uttrykk er 
utenpåhengt. 

• Badeinnretning er rimeligst rygg mot rygg. Mulige 
besparelser ved å endre til fra flis til maling, men lite å 
hente fordi leverandør har gunstige avtaler på fliser. 

• At modulbredde ikke er mer enn 3,6 meter. Moduler 
fra 3,6 til 4,2 meter vil ved frakt kreve politieskorte på 
nattetid, dersom leverandørene ikke har mulighet til 
frakt over sjø.  
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Befaring ble avholdt den 19. februar 2009. Kodumaja fokuserer  på design 
og konstruksjoner av moduler i tre. Hovedsakelig bygger de leiligheter i 
fleretasjers bygninger. Fabrikkene deres er i hovedsak i Estland. 

Kodumaja leverer moduler med maksimumsdimensjoner på   

- bredde: 5,3 meter 
- lengde: 14,5 meter 
- høyde: 3,8 meter. 

Modulene veier fra ca 8 til 16 tonn. En leilighetsblokk med 56 moduler, 28 
leiligheter over fire etasjer. En slik blokk bruker Kodumaja syv uker å 
montere, med gjennomsnittlig 14 arbeidere under produksjonstiden i 
fabrikken, hvorpå installasjon av moduler på ferdig fundament tar 2,5 
dager. Installasjonstid av en modul er som regel 20 til 60 minutter.  

Kvaliteter1:  

Anleggsarbeidet består av installasjon av modulene på ferdig fundament. 
Modulene blir levert med ferdigkoblet el-kabel og rørsystem mellom 
modulene og til hovedrørsystemet. Badet ferdiginstalleres med vask, 
toalett etc. Kjøkken og badeinnredningen ferdigstilles etter avtale, det 
samme gjelder annet husholdningsutstyr. Balkonger og svalganger kobles 
sammen ved montasje. 

Hele bygget monteres med sprinkler. Dette er en fordel med treblokk av 
slike dimensjoner, siden noen krav i forhold til brann faller vekk. Innvendig 
var der noen hindringer for universell utforming, spesielt i karmovergang til 
balkong. Modulskillene medførte også til sjenerende listeverk over vegger, 
gulv - og takflater for å dekke modulskjøten. Utvendig kunne en observere 
i modulskillene unøyaktige detaljer ved tilpasning av rekkverk til 
bærekonstruksjoner. Fasadene var repeterende med enkle materialer, 
eksempelvis Stenicolor med innslag av tre.  

                                                
1

www.kodumaja.ee - presentasjon 
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Bilder tatt i Bodø, Kodumaja. 
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Bilder tatt i Bodø, Kodumaja.
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Da vi befarte Horten Boligbyggelag i Sembskogen den 26. februar 2009, 
fikk vi se et eksempel på et import byggsystem fra Kodumaja. Her ble 
prosjektkostnaden ca 24.000 kr/m2 i 2005.. Justert for pristakten vil 
beløpet i dag bli noe høyere, men det vil fortsatt være rimelig 
sammenlignet med andre byggeprosjekt. En stor fordel under befaringene 
var at de leverte priser til oss, slik at vi enkelt kunne sammenligne med 
andre leverandører og plassbygget, samt få en oversikt over tilbudet. På 
stedet fikk vi fikk også utdelt prospekt og plantegninger.  

Kvaliteter2: 

Bygget gikk over tre etasjer, men med en noe smal planløsning, spesielt 
med tanke på universell utforming. 57 boenheter gikk fra en til tre plan og 
varierte fra to-roms på 41 m2 til fem-roms på 117 m2. Alle boenhetene var 
effektivt arealutnyttet, der lite areal har gått vekk på ganger og lignende. 
Leilighetene var gjennomgående og med god gjennomlysning. Takhøyde 
på 2,6 meter gav god romfølelse. Boenhetene ble levert med eget 
varmepumpeanlegg og ventilasjon med varmeveksler som medfører lavt 
energiforbruk. Vannbåren varme gir også miljøvennlig og godt inneklima.  

På befaringen fikk vi et inntrykk av at arkitektene hadde hatt sterke 
meninger som modulleverandøren måtte tilpasse seg etter. I ettertid ser vi 
at dette ikke har vært optimalt.  

                                                
2
 Deler av informasjon hentet fra Sembskogen Borettslag prospekt. 
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3Under de forskjellige størrelsene på boenhetene var det valgt forskjellige 
løsninger på baderomsinnredning og kjøkken. På bad leveres det 
innredning fra Arens med møbler fra 60-90 cm, avhengig av badets 
størrelse. Det leveres dusjvegger og sluken plasseres i dusjhjørnet. 
Overskap kommer med speil og lysarmatur. Kjøkkeninnredningen kommer 
også fra Arens. Oppvaskmaskin av type Bosch leveres ferdig montert. 
Garderobeskap kommer i ulike kombinasjoner, men med skyvedører eller 
slagdører, avhengig av boenhetens type. 

På alle gulv var 14 mm eikeparkett lagt. Entreen hadde flislagt gulv. Badet 
var flislagt på både gulv og vegger og boenheten ble levert med fliser 
mellom kjøkkenbenk og overskap. Innvendig var listverk og utforinger malt 
hvit. Gulvene var lakkerte eikelister. Utvendig kunne en observere en del 
avløp langs fasaden. 

Alle innvendige vegger hadde gips, etter krav fra arkitekt, med unntak av 
trapperom i leiligheter over flere plan som er panelerte. Veggene ble levert 
med tapèt og malt med to strøk vannbasert maling. Takene var malt hvite. 
Innvendige dører var glatte, kompakte hvite og ferdigmalt fra fabrikk. 
Vinduer var hvitmalte. 

Boenheten ble levert med skjult elektronisk anlegg i alle rom, bortsett fra 
anlegg på lydvegger. Stikkontakter var doble med barnesikring, med 
unntak fra tak og jordingskontakter for stasjonære husholdningsartikler. 
Badene hadde varmekabler med termostat. Det var tilkoblingspunkt for 

                                                
3
 Bilde fra Sembskogen Prospekt. 



15 

Rimelige, robuste boliger.                                        

vaskemaskin og tørketrommel på badet, samt felles varmtvannstanker for 
hele borettslaget. I hver boenhet blir det levert fjernsyn og datasignaler fra 
Canal Digital, ved innflytting en pakke av typen Komplett. Internett 
kommer med dekoder og modem på hastighet 750/750 mb/s. 

Bilder ovenfor og nedenfor er tatt fra Sembskogen, Horten boligbyggelag. 
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Befaring til Moelven ByggModul sin fabrikk ble avholdt den 25. februar 
2009. Fabrikken er lokalisert i Moelv. Under befaring fikk vi observere 
hvordan Moelven utfører det vesentligste av arbeidet med prefabrikkerte 
moduler før leveranse til forskjellige byggeprosjekt.  

I modulbygging settes gulv, vegger og tak sammen i fabrikk for å lage en 
ferdig montert romlig funksjon, som på anleggsplass kobles til andre 
ferdigproduserte moduler. En boenhet kan være satt sammen av en eller 
flere moduler. Moelven kan montere opp til tre etasjer, siden de benytter 
seg av trematerial. Moduler kan sammensettes i ulike kombinasjoner og i 
ulike størrelser, helt opp til blokkstørrelser. 

Bilder tatt i Moelvens fabrikk.
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Kvaliteter4: 

Ytterveggene på boenhetene rommer 11mm Huntonit faspanel, 50mm 
mineralull mellom 48mm stendere, 0,15 mm diffusjonssperre, 200 mm 
mineralull mellom 198mm stendere, 9 mm GU-gips /12mm asfalt vindtett, 
23 mm utlekting og 19x148 mm kledning. 

Vinduene har U-verdi på 1,2 W/m2˚K, og er hvitmalte. Beslag over og 
under vindu blir levert i hvit farge. Vindu i svalgang på to-etasjes bygg er 
beregnet som EI 30, og for øvrig ikke klassifisert. Vinduene har en 40x40 
mm skråskjært omrammingslekt som dekker overende ved utvendig 
kledning. 

Utvendig kledning er 19x148mm horisontal dobbeltfalset kledning. Det er 
beregnet utenpåliggende dekkbord i alle modulskjøter samt på 
ytterhjørner. Panelet blir kjøpt inn maskinbeiset og påføres ett dekkende 
strøk etter at panelet er påsatt. Tørkesprekker må her til en viss grad 
påregnes. 

Innvendig modulskillevegg innenfor samme leilighet innehar 11mm 
Huntonit faspanel, 100 mm mineralull mellom 98mm stender, vindsperre, 
20 mm luftrom, vindsperre, 100 mm mineralull mellom 98mm stender og 
11mm Huntonit faspanel. Innvendige modulskillevegger mellom leiligheter 
innehar det samme som beskrevet over, men med 2x platelag 12mm spon 
i tillegg. 

Innvendig listverk rundt dører, samt rundt vindu i soverom leveres med 
karmlister med 90 graders sammenføyninger i hjørner. Vertikalene føres 
ca 5 mm forbi de horisontale. 

Vertikale karmlister 15 x 58 mm malt med oljemaling. Horisontale 
karmlister 12 x 58 mm også malt med oljemaling. Innvendig listverk rundt 
vindu, unntatt soverommet blir levert uten karmlist, men med innfuget 
utforing. 

Utforinger på dører og vinduer har vertikale og horisontale utforinger av 
valgfri dimensjon, malt med oljemaling. Gulvlister 8x12x45mm er lakkert i 
eik. Taklist 21x45mm dobbelt skygge er utført i hvitmalt. Det er synlig 
spikring i alt listverk. 

Garderobeinnredning kommer med hvite glatte fronter, type Sigdal hvit 
Optima og er ikke takhøyt. Det er ett stykk 100cm kombiskap pr 
sengeplass. I to-roms leiligheter er skapene erstattet med ett 50cm 
hylleskap og ett 50 cm hengeskap. Entreen har skyvedørsgarderobe i hvit 
farge. Innredningen er ikke tatt med. 
                                                
4
 Deler av informasjon hentet fra Moelven ByggModul beskrivelse 04.03.09. 
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Baderomsinnredning leveres med ett 60 cm hvit servantskap med nedfelt 
porselen servant og med fritt hengende speil med lysarmatur over. 

Svalgang/ balkongene er basert på elementer med bærende ramme av 
bjelker og søyler i impregnert limtre. Gulv har impregnerte terrassebord. 
Det er konstruksjon for vannavrenning inklusive renner og utkast. 
Underkledning med UT1 platematerialer. Rekkverket er i tre med stående 
trespiler utført i elementer. Skjermveggene inngår ikke i bestilling. 

På innvendige flater har vegger, unntatt baderom, Huntonit Faspanel. 
Over kjøkkenbenk monteres det hvitmalte fliser 10x10 cm. Veggene på 
baderom har keramiske ensfargede fliser 20x20 cm, samt vegg med ett 
lag skrufast kledning bak gipsen. 

Gulv, unntatt baderom, innehar 14 mm klikk-parkett eik natur med 
underlegg. I stue og kjøkken med store åpninger ble det lagt hel parkett 
uten overgangslist! I øvrige åpninger benyttes det overgangslist. Gulvet på 
badet har keramiske fliser 15x15 cm. Himlingene har vinylbelagt sponplate 
Tak-Ess. I overgang mellom stue og kjøkken i 3-roms og 4-roms leiligheter 
vil det påsettes dekkbord.
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4.2.2.1: Zitty og ”Bo Klok”, Drammen.  

Som eksempler på prosjekter som Moelven har levert til er Zitty og ”Bo 
Klok”. Prosjektgruppen dro på befaring den 25. februar 2009. ”Bo Klok” 
baserte seg på småhusbebyggelse, med fire leiligheter over to plan, med 
åtte elementer. Konstruksjonene var lette, med større moduler i endene og 
mindre i midten. ”Bo Klok” er et konsept utviklet av Skanska og IKEA. I 
følge NIBR-rapport 2009:185 er ”BoKlok et eksempel på vellykket 
konseptutvikling mot en tydelig definert kundegruppe: ungdom med 
begrenset kjøpekraft. BoKlok har kunnet tilby rimelige og gode boliger, og 
blitt svært godt mottatt i markedet.” Med tanke på bomiljø og estetikk har 
de fokusert på få enheter for å unngå store, monotone boligområder.  

Zitty Drammen var interessant på den måten at første etasje var i betong 
og således ble ansett som fundament. De øvrige fire etasjene, den siste 
inntrukket, var modulbygget. Boenhetene ble levert uten hvitevarer og 
med enkle, robuste flater. Badet hadde lokalt fall og med små detaljer som 
integrerte vannavløp. Det ble benyttet vannbåren varme. For andre 
kvaliteter henviser vi til punkt 4.2.2, hvor Moelvens byggkvaliteter er 
redegjort for. 

                                                
5
 NIBR-rapport 2009:18; Industrialisering av trehusproduksjon. 
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Biler fra ”Bo Klok” (ovenfor) og Zitty Drammen (nedenfor).
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Befaring ble avholdt den 26. februar 2009. Systemhus ble etablert i 1967 
og er av de største boligbyggerne i Norge med et bredt produktspekter. 
Tendenser er et elementbasert byggekonsept i tre utviklet av Systemhus. 
Konseptet har fokusert på inneklima og energiforbruk, høye tekniske 
kvaliteter med stor fleksibilitet i planløsninger. Av leverandør ble det 
fokusert på at de hadde brukt designer til å utvikle konseptet for at ønsket 
design og god arkitektur skulle være godt nok prioritert. 

Kvaliteter6: 

Elementbygging 
består som nevnt 
tidligere i rapporten 
av flate elementer 
som settes sammen 
på byggeplass for å 
lage en romlig 
funksjon. Et element 
er en flat 
bygningsdel som 
kan være vegg, tak 
eller gulvelement.  

Den generelle 
oppbygningen av 
veggelementene har 
13 mm gips, 12 mm 
sponplate, 

fuktsperre, bindingsverk på 198 mm, 200 mm Rockwool, 9 mm GU, 
vindsperre, 11x36 mm sløyflekt, 36x48 mm bordkledning lekt, 22x 98 mm 
stående dobbeltfals. Utvendig kledning er ferdigbeiset med ferdigmalte 
vinduer og dører. 

Boligene i prosjektet ”Tendenser” var kledd i tre, med moderne, små flater. 
Utvendig hadde byggene trappeløsninger som var visuelt dominerende. Ut 
fra befaringen var de innvendige kvalitetene blant annet vegghengte 
toaletter og skyvedørsgarderobe og generelt med gode kvaliteter med 
fliser på bad og parkett på gulvflater. Noen av utgangene på boligene 

                                                
6
http://www.systemhus.no/ - digital presentasjon 
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hadde montert en tykk svill. Dette medførte en terskel på 10 cm under 
dørene. Den byggetekniske årsaken for svillen er å stabilisere 
veggelementene ved montasje, men slike løsninger blir utfordrende med 
tanke på universell utforming og bomiljø. 

Fra ”Tendenser”. Nedenfor kan en observere høyden på terskelen. 
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Befaring ble avholdt den 25. februar 2009. Utgangspunktet for dette 
prosjektet var et samarbeid med Gjøvik boligbyggelag som ble avholdt i 
mai 2000. Boligbyggetlaget gikk ut i markedet og undersøkte hva de 
kunne få til en låst pris, 50 boliger til 30 millioner kroner, før de sendte ut 
en klar bestilling til byggemarkedet. Utgangspunktet for at vi ønsket å 
befare dette byggeprosjektet baserte seg dermed ikke på selve 
byggeteknikken, da Bondelia er plassbygget, men mer at Gjøvik 
boligbyggelag snudde vanlig fremgangsmåte i utlysning av boligprosjekt, 
ved først å fastsette prisen på prosjektet. De ønsket å vite hva markedet 
kunne tilby dem innenfor den fastsatte prisrammen. Ved siden av 
prisrammen vektla boligbyggelaget følgende kvaliteter:7

- Bebyggelsesplaner 
- Planløsninger 
- Materialbruk 
- Tilpasning til tomten 
- Byggeskikk. 

Kvaliteter: 

Borettslaget består av 50 boenheter fordelt over flere lavblokker, med fire 
til seks leiligheter i hver blokk. Boenhetene har ulike størrelse og kommer 
som to-roms, tre-roms og fire-roms, alle over et plan. 

De ulike boenhetene inneholder, entré/gang, bad/wc, soverom, kjøkken og 
stue, med tilgang til balkong eller uteplass. Ellers holder boenhetene god 
standard med parkett i stue og kjøkken og med belegg på øvrige rom.  
Overflatene er malt strukturtapet, malte plater og våtromsbelegg på 
vegger. Det er benyttet panel i taket. Det er installert balansert ventilasjon 
med varmegjenvinning. Sentralstøvsuger er også montert. 

Kjøkkenet er innredet i hvitt med innfelte treprofiler, med opplegg for 
oppvaskmaskin. Badet leveres med hvit innredning med nedfelt servant og 
opplegg for vaskemaskin, WC og dusjhjørne. Varmekabler er installert på 
badet. Garderobeskap er montert på soverommene og leilighetene 
kommer med kabeltilknytning. 

                                                
7
 http://www.husbanken.no/Venstremeny/Boligmarkedet/Fastpriskonkurranser/Bondelia.aspx 
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Bilde fra befarin, Bondelia, Gjøvik boligbyggelag. 
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Ved bygging av moduler og/eller elementer er det noen åpenbare fordeler, 
og noen ulemper. Modulene blir produsert under tak i fabrikk i et godt og 
tørt miljø hele året og dermed mindre eksponert for vær og vind. Det betyr 
mindre behov for å tørke ut bygget og mindre svinn. Det tilføres mindre 
fuktighet i byggefasen, fordi flere av modulleverandørene hadde valgt 
overflate med ferdig malte plater. Dette gir samme konsekvens – mindre 
svinn.  

Som er en åpenbar fordel vil byggetiden være kortere, siden produksjonen 
i fabrikk kan foregå parallelt med grunn- og betongarbeidet. Når 
fundamentene er klare for montasje vil en raskt kunne bygge leilighetene. 
Eksempelvis ferdigstiller Kodumaja en modul på 20 til 60 minutter og 
bruker som regel to og en halv dag på å montere boligene på ferdig 
fundament.  

Produksjonsprosessen er effektiv og enkel å kontrollere. Anlegget gir også 
gode forhold for kvalitetskontroll av produktet. Dette medfører høy 
varighet, kvalitet og tiltro til boligene og et minimum av tilbakekallinger hos 
sluttbrukerne etter innflytting. 

Bygging med moduler gir mindre frihetsgrader og er mindre tilpasset hver 
enkelt tomt enn plassbygget. En må planlegge logistikken grundig på 
forhånd, eventuelt ha plass til å lagre moduler på byggeplass, men det 
optimale er å montere modulene rett på plass ved ankomst. Det at 
byggetiden er kort kan medføre at byggematerialene har hatt liten tid til å 
tørke ut. Dette kan føre til noe svinn i første fase når boligen tas i bruk. 
Dette er i motstrid til det som blir nevnt over, men vi kan konkludere med 
at totalt svinn mest sannsynlig vil bli lavere da en ikke tilfører noe fuktighet 
av betydning i selve byggefasen. 

En annen ulempe er at noen av modulleverandørene valgte å legge ferdig 
parkett i leilighetene som medførte en langsgående/tversgående list på 
gulv for å dekke modulskjøt. Dette er lite hensiktmessig med tanke på 
universell utforming og estetikk. 

Videre blir viktige beslutninger tatt tidlig i prosessen for produksjon i 
fabrikk. Eventuelle endringer i produktet under konstruksjonstiden blir 
generelt svært kostbare. Dette krever grundig planlegging, både fra 
leverandør og tiltakshaver sin side. Fordelen er at man i større grad 
slipper potensielle problemer med sub-leverandører/aktører og tilsvarende 
utfordringer som må løses på kort tid under produksjonsfasen i fabrikk. 
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På grunn av modulenes størrelser ligger det visse begrensninger på 
transportmulighetene. Dersom leverandør har mulighet til å frakte over sjø, 
er dette en fordel, men ikke alle har mulighet. Andre transportmuligheter er 
jernbane og trailer. Er modulene større en 3,6 meter i bredde vil det 
derimot kreve politieskorte på nattetid for frakt med trailer.  

Bygging i moduler er mer materialkonsumerende enn plassbygget, all tid 
modulene er bygd som helhetlige enheter. På den andre siden gir dette 
mer solide bygg med god lydisolasjon, på grunn av dobbeltlag med vegg.  

En annen ulempe med modulbygg/elementbygg er å få design og 
arkitektur til å virke spennende og tiltalende. Det er viktig å få frem at 
bygging i moduler og elementer innebærer at alle forskjønnende 
byggekomponenter kommer utenom standard bestilling. For å holde 
kostnader nede er det lett for å velge bort slike element og bygninger kan 
fremstå som mindre spennende og estetisk sammensatte. Innvendig kan 
listeverk og overflater være noe skjemmende, der en ønsker å dekke over 
skjøt og overganger mellom moduler og elementer. Andre løste dette 
problemet med å for eksempel legge gulvbelegg/parkett tilslutt. 

������	#��������		

Systemhus er en leverandør som har valgt å bygge med elementer og 
ikke med moduler. En av ulempene her var at veggelementene måtte 
være stabile ved montasje og dermed avhengig av en tykk svill som var 
montert under dør. Dette medførte en ”terskel” på nærmere 10 cm i 
inngangsdør, noe som ikke er akseptabelt sett i relasjon til universell 
utforming. 

En fordel med å bruke elementer i bygging er at de er praktisk å lagre og 
stable, da de ferdigproduserte elementene har lik størrelse og bredde. På 
grunn av dette er elementer også hendige og effektive å transportere. Til 
forskjell fra moduler transporteres det mindre luft og mer arealeffektivt 
pakket. Ut over dette innehar bruk av elementer mange av de samme 
fordelene/ulempene som moduler.  

Noen element som var ment til å heve arkitekturen, ble raskt oppfattet som 
fremmedelementer og staffasje. Et eksempel på det er trappehuset i 
prosjektet ”Tendenser” i Vestby.  
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Alt i alt er det tre åpenbare forhold som taler for bruk av elementer og 
moduler: 

• Lave kostnader,  
• Kort byggetid  
• Lite fukt i bygget. 
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Den 26. september 2008 sendte Vestbo inn søknad til Husbanken Region 
Vest, med henvisning til den inngåtte samarbeidsavtalen. Vi ønsket å 
utrede kostnadene knyttet opp til et konkret prosjekt i Øvre Sædal som var 
basert på moduler/elementer i både tre og betong. Dette skulle 
sammenlignes med en tilsvarende byggeprosjekt basert på plassbygde 
konstruksjoner. Den overordnete kostnadsrammen fra samarbeidsavtalen 
var forutsatt på 20.000 kr/m2. 

7���	'���4�����������	

Den etablerte prosjektgruppen besto av arkitekt- og planfirmaet ABO, 
utbyggingssjef og prosjektleder Bjørn-Frode Schjelderup i Vestbo, og 
leverandører som presentert fra befaringene. Grunn og betong baserte 
seg på erfaringstall og kalkyle og ble da likelydende for alle tre tilbudene. 
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Arkitektfirmaet ABO lokalisert i Os, ved Alice Bigom, tegnet 
skisseprosjektet til modulenhetene. Ulike brukere har ulike behov for 
boareal, dermed la en til grunn fem boligenheter med ulike arealstørrelse, 
tilpasset behovet til ulike beboere. Samtidig var det ønskelig med et ulikt 
antall boligtyper, siden prosjektet skulle bygge boliger for en variert gruppe 
mennesker. For spesifisert antall se punkt 5.5. 

• A1 a 38,9 m2BRA 
• A2 a 42,2 m2BRA 
• B a 64,5 m2BRA8

• B2 a 64,5 m2BRA 

• C2 a 86,9 m2BRA  

Utgangspunktet var et gjennomsnittsareal per boenhet på 75 m2, til en 
kostnad på 20.000 kr./m2. Basisen for boligene var moduler med samme 
arealstørrelse som ble sammensatt til en helhetlig boenhet. Innforstått 
med dette måtte boligene utformes kompakte og arealeffektive. Som en 
ser over hadde forslaget fra ABO en svært god arealeffektivitet med en 
snittstørrelse på ca 63 m2 pr. boenhet. 

Husbanken hadde merknader til tegningene fra ABO, som innbefattet på 
bo- og boligkvaliteter, inklusiv universell utforming. I arbeidet med å tenke 
effektiv modulbygging mente Husbanken det var for lite fokus på disse 
kvalitetene og universell utforming. Husbanken kommenterte at 
”arealeffektivitet er viktig, men det innebærer at arealet kan brukes godt og 
ikke bare til gangareal”. De viste til eksempel type A2 leilighet som har 
større areal enn leilighet A1, men oppholdsarealet likevel har dårligere 
brukskvaliteter og møbleringsmuligheter for beboerne.  

De vektla at leilighetene baserte seg på en modul med parsengsrom som 
forutsetter 2 dører, en på hver side av sengen. ”I de tilfellene der det er 
vist slagdør, som i A2; blir det spesielt trangt og ukomfortabelt å komme 
inn og ut av rommet.” Husbanken understrekte derfor at 
soveromsløsningene ikke tilfredsstiller kravene til universell utforming. Alle 
nye veiledere og standarder tilsier snusirkel for rullestol på 150cm, ikke 
140cm. Tegningene måtte dermed bearbeides, men dette gikk Vestbo ikke 
videre med da prosjektet av andre grunner stoppet opp. Dette medførte 
også at fasader og balkonger heller ikke ble tegnet og beregnet. I et videre 
arbeid med prosjektet ville vi sett på merknadene fra Husbanken som ville 
gitt et endret areal, opp mot betydningen av å holde prosjektet 
arealeffektivt. 

                                                
8
 Ved en inkurie har vinduer ikke blitt inntegnet på skisse B og B2. 
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Den 20.08.2009 ble det avholdt forhåndskonferanse med Bergen 
kommune i anledning bruk av tomt i Øvre Sædalen. Bebyggelsesplanen, 
skissert av ABO, viste i hovedsak tre etasjers bygg med en utnyttelse på 
25%. Med tanke på at mange beboere med ulik bakgrunn ville være i 
etableringsfasen, vektla Vestbo å legge til rette for gode leke og 
oppholdsareal, inkludert ballbane for barn og unge i planen.  

I reguleringsplanen for tomten ble det vist at parkering skulle være under 
bakkenivå. På grunn av viktigheten av å redusere kostnader ønsket 
Vestbo å få avklart parkeringsforhold over eller under bakkeplan, samt 
reduksjon av antall parkeringsplasser i henhold til kravene i 
reguleringsplanen. Bakgrunnen var at en stor andel av beboere som regel 
ikke vil ha økonomi til egen bil og at et parkeringsanlegg slik sett vil bli et 
kostnadsdrivende element med liten bruksnytte. Med fokus på å 
imøtekomme flere rimeligere boligprosjekter har andre omegnskommuner 
lempet på kravene for parkering under bakkenivå, spesielt på grunn av at 
parkeringsanlegg under bakken er et kostnadsdrivende element i seg selv. 
Vi henviser til referat fra forhåndsmøtet9 i sin helhet, hvor kommunen 
fastholdt kravet om parkering i reguleringsplanen. 

I dialog med kommunen ble mulig areal- og prisdifferensiering av boligene 
diskutert. Prisdifferensiering gikk ut på at boenhetene hadde ulik stykkpris 
avhengig av beliggenhet, men at gjennomsnittsprisen på alle boligene 
likevel ble holdt. Spørsmål angående fordelingen av boliger kommunen 
skulle besitte og hvilke Vestbo kunne legge ut for salg ble reist. I den 
sammenheng ble ulike oppganger, etasjer og boligstørrelser vurdert 
mellom Vestbo og kommunen. Det ble for eksempel diskutert å ta en 
høyere pris for boenhetene i øverste etasje, noe som er vanlig praksis i 
boligbransjen. For kommunen ville dette åpnet en økonomisk mulighet til å 
tilegnet seg de rimeligste boligenhetene som ville ligge under prismålet på 
20.000 kroner. Den prisdifferensieringen som vi forsøkte å løse, ville 
hjulpet kommunen i å nå det prismålet de hadde vektet med god margin. I 
vanlig prisfastsetting gis de laveste etasjene en lavere pris på grunn av at 
de av og til kan være noe vanskeligere å selge. Denne 
prisdifferensieringen mellom første og fjerde etasje varierer ofte på 
omtrent 2.000 kr pr/m2. Kommunen var skeptisk til å ha noe form for 
prisdifferensiering som for dem kunne oppfattes som diskriminerende. 
Vestbo foreslo alternativt at Vestbo først kunne selge sin andel, slik at 
kommunen kunne tildeles eventuelt etterpå. Dette var også kommunen 
skeptisk til. 

                                                
9
 Se vedlegg 
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I startfasen av prosjektet sonderte Vestbo markedet etter tilgjengelige og 
brukbare tomter. I intensjonsavtalen hadde kommunen forpliktet seg til å 
fremskaffe rimelige tomter til disposisjon for prosjektet. Tomter på Nordnes 
og trikkesløyfen på Minde ble først vurdert, før vi gikk i dialog med Bergen 
Tomteselskap AS om tomt B-B2 i Øvre Sædalen. 

Den 25.03.09 gav Tomteselskapet Vestbo tilbud om betinget kjøpsavtale 
om salg av boligfeltene B-B1 og B-B2 i Øvre Sædal sør for til sammen 15 
mill. kroner med betaling senest 31.12.2009. I tillegg skulle Vestbo betale 
Bergen Tomteselskap AS en rente- og risikopremie på kr 500.000. Dette 
beløpet skulle Tomteselskapet beholde dersom Vestbo hevet 
kjøpekontrakten.  

Med hensyn til prosjektet særpreg var det i utgangspunktet ønskelig med 
en mindre tomt. Betingelsen fra Bergen Tomteselskap AS var likevel at to 
sammenhengende tomter B-B1 og B-B2 måtte overtas sammen. 
Tomteselskapet hadde forsøkt å selge tomten i Sædalen tidligere, uten 
tilslag og prisen ble derfor forhandlet noe ned. I det forberedende møtet 
gav Vestbo klart uttrykk for at vi ikke kunne sitte igjen med noen form for 
økonomisk risiko i forbindelse med kjøp av tomt. Derfor var 
hovedalternativet vårt da vi avsluttet møtet en pris på kr. 15,5 mill pr. 
31.12.09. Som et alternativ ble det diskutert kjøp av tomten for kr. 15 mill, 
med henvisning til hvorvidt kommunen eller Husbanken kunne kjøpe 
tomten på daværende tidspunkt.  

Ved et eventuelt kjøp av tomt B-B1 og B-B2 måtte tomten utnyttes best 
mulig, slik at prisen pr boligenhet gikk ned. Dette viste seg å være i konflikt 
med intensjonen der utgangspunktet hadde vært opp til 50 boligenheter. 
For å kunne nærme oss målsettingen på 20.000/m2 ble antall boenheter 
økt til 100 enheter. Dette avklarte vi med Boligetaten og prosjektleder i 
Bergen kommune. Det var klart at det ble i overkant stort, men da prisen 
var viktig ble det akseptert å gå videre med 100 boenheter. 

Når det gjelder depositumet på 500.000 kroner som Tomteselskapet 
krevde ved hevet kjøpekontrakt, oppsto det uklarhet på hvem som skulle 
stå ansvarlig for opsjonen. Som redegjort tidligere i rapporten gikk 
boligbyggelagene inn i prosjektet ut fra et selvkostprinsipp. Ved å legge ut 
for opsjonen knyttet det seg en risiko for tap av 500.000 kroner. Dersom 
det er ønskelig at boligbyggelag skal delta i fremtidige, sosial 
boligbyggedugnader, vil slike risikokostnader anses som urimelig for 
prosjektenes gjennomførbarhet. Det var med andre ord ingen økonomisk 
fordel for boligbyggelaget med hensyn på selvkostprinsippet, bare en reell 
risiko for økonomisk tap.                                                                                         
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Dette prosjektet foregikk samtidig som finanskrisen oppsto og 
byggemarkedet var således svært gunstig. Byggebransjen med 
entreprenører, leverandører og arkitekter manglet arbeid og solgte dermed 
sine tjenester til en rimelig pris. Hadde dette prosjektet funnet sted like før 
finanskrisen, ville bedriftene og således prisen vært mye høyere. For 
prosjektet var dette et utmerket utgangspunkt for å fremskaffe rimelige 
tilbud. 

For å nå målet med 20.000 kr/m2BRA inkl.mva gikk Vestbo gjennom 
byggebudsjettets poster. Alle poster hvor det var mulig å redusere 
kostnadene ble sett på. Arkitektene i prosjektet hadde gitt en gunstig pris 
frem til ferdig tilbud. Byggelånsrenten ble ønsket redusert og Husbanken 
ble utfordret til å se om de kunne utbetale lånet i flere deler. 
Prosjektkostnaden var til selvkost.  
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Pris/m2: Sum (mill) 

2.1 Grunnarb. og betong inkl heis
11

  5.302 kr. 33,50

2.2-5 Ferdig montert modulbygg  13.000 kr. 82,10

7 Utomhus  594 kr 3,75

0-7 Entreprisekostnader inkl. mva
12

19.133 kr 120,88

8 Generelle kostnader
13

: 2.991 kr. 18,90

9 Spesielle kostnader 

9.1 Byggelånsrenter  791 kr 5,00

9.2 Tomtekostnader  2.453 kr 15,50

9.3 LPS og usikkerhet i kalkyle  967 kr 6,10

  Sum prosjektkostnad: (avrundet) 26.907 kr. 170,00

Sum pris pr leilighet snitt 63 m2  1,70 mill

                                                
10

 Alle summer inkl. mva. 
11

 Inkl. fundament for moduler, heis og garasje. 
12

 Inkl. sprinkler. 
13

 Generelle kostnader etter norsk standard. Inkl. program, prosjektering, administrasjon, 

bikostnader (eks. kopiering), forsikring, gebyrer (VA, byggesak, osv.), markedsføring, 

garantikostnader. 
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Dette budsjettet viser overordnete kostnader. Det forsøker å få frem 
inndelingen mellom entreprisekostnadene og de generelle kostnadene. 
Ser en bort fra finanskrisen ville generelle og spesielle kostnader i et 
vanlig marked normalt ligge rundt 16-17.000 kr./m2 for lignende 
byggeprosjekt. Siden prosjektets utgangspunkt var en samlet pris på 
20.000 kr./m2 måtte alle budsjettposter vurderes. Vi hadde sammen med 
arkitekt vært arealeffektive, da går kvadratmeterprisen opp, men pris pr 
leilighet ned, og vi så derfor en mulighet til å klare målet på 1,5 mill i snitt 
pr leilighet dersom vi var arealeffektive i prosjektet. Videre prøvde vi å få 
Bergen kommune til å akseptere en reduksjon av antall parkeringsplasser 
i garasje. Det ville gitt en lavere pris pr kvadratmeter og ikke minst pr 
leilighet.  

En rimelig tomtepris ville vært gunstig for prosjektets realiserbarhet. 
Gjennom forhandlingene med tomteselskapet ble kvadratmeterprisen på 
2.453 kr, som utgjorde 9% av den samlete prosjektkostnaden.  

Det var mange faktorer som spilte inn og som dro sammen for at dette 
prosjektet skulle la seg gjennomføre med en kostnadsramme på 1.5 mill. 
kr./75m2. Pris og størrelsen på tomten medførte at det var nødvendig å 
øke opp til 100 boenheter, samtidig som vi forsøkte å være arealeffektive. 
Vestbo ønsket gjennom prosessen å få redusert tomtekostnader, 
byggelånsrenter og en reduksjon av antall parkeringsplasser under 
bakken, med den hensikt å muliggjøre nå målet på 20.000 kr/m2 og 
nittpris på 1,5 mill pr leilighet (75 m2). 

Ut fra dette ble snittpris 1.70 mill kr per leilighet a 63m2.
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Tilbudsrunden baserte seg på arkitektfirmaet ABOs plantegninger og 
oversiktskart over tomten og ble med hensikt formulert lite spesifikk, slik at 
leverandører kunne tilpasse og anvise til sine byggesystemer. Videre 
gjaldt tilbudet bygg over fundament. Med hensyn til prosjektets spesielle 
karakter ble tilbudsrunden delt inn i to trinn. Første forespørsel var på pris, 
basert på ABOs tegninger. Siden leverandørene ville levere pris basert på 
ulike modul- og elementsystemer, kunne ikke prosjektet låse seg opp til en 
leverandørs modul- og elementsystem. Årsaken var at dette ville virke 
diskriminerende for de andre leverandørene. 

Forespørselen ut i markedet ble dermed formulert åpent, hvor vi 
redegjorde for totalleveranse på 100 boliger av de forskjellige typene, med 
sammensetning: 
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Bergen kommunes andel:  Vestbos andel: 

1-2 roms:   15 stk  2 roms:                       11 stk                            
3 roms:  26 stk  3 roms:                       28 stk                    
4-5 roms:   9 stk  4 roms:                       11 stk               
sum B.K.  50 stk  sum Vestbo    50 stk      = 100 stk

I forespørselen ba vi leverandørene om forslag til tegninger og å gi 
tilbakemeldinger dersom det var spesielle årsaker som gjorde at pris ikke 
fulgte arkitektens utsendte skisser. Leverandørene ble bedt om å gi 
tilbakemelding ved eventuelle forhold som ville være kostnadsdrivende. Vi 
ba om pris på de angitte boligene, ferdig levert og montert i Sædalen. Det 
viktig å presisere at disse tilbudene var levert og montert på ferdig 
fundament med grunnledninger, garasje og alt utomhusarbeider utført.   

Siden prosjektet av andre grunner stoppet opp gikk vi ikke videre med 
andre fase i forespørselen. 

7�7���	
�������	��/��	

Tilbudsrunden resulterte i tre innkomne tilbud som kunne sammenlignes. I 
ettertid har vi sammenlignet disse med et innhentet anbud i markedet i 
delte entrepriser i august 2010. Dette er en tradisjonell blokk med 
bæresystem i betong og ellers plassbygget trekonstruksjon. Ved 
sammenligning av prisene har vi korrigert anbudene for ett års lønns- og 
prisstigning fra mai 2009 til august 2010 på nøyaktig 5,2%14. Justert for 
forskjellen mellom den gode markedsprisen som var mulig å få i 2009 
grunnet finanskrisen valgte vi å nedjustere ytterlige med ca 10%. I sum er 
prisreduksjonen justert ned med 15 %.  

I tabellen nedenfor presenterer vi leverandørenes svar på forespørselen. 
Hensikten er at leseren enkelt skal kunne sammenligne leverandørenes 
kvaliteter på produktet og pris, opp mot plassbygget. Siden leverandørene 
sine tilbud varierte med hensyn på antall og størrelse på boenhetene, ber 
vi leseren være oppmerksom på ulikheten på antall boliger og 
gjennomsnittsareal fra de ulike leverandørene når dere ser på samlet pris. 
For at sammenligningen skal bli reell har vi lagt til kalkylenivå på generelle 
og spesielle kostnader for alle 4 alternativene. Dette selv om det 
plassbyggede alternativet hadde betydelig høyere kostnader på generelle 
og spesielle kostnader. Ellers ville vi ikke kunne få frem forskjellen mellom 
leverandørene.                                                                                        
Men dette er ikke relevant for denne sammenligningen hvor en ønsket å 
finne prisforskjellene mellom forskjellige byggemetoder.   

                                                
14

 SSB Byggekostnadsindeks for boligblokk i alt. 
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Kvaliteter Leverandør 1 Leverandør 2 Leverandør 3 Plassbygd 

Bygge 
metode: 
Modul/ele
ment 

Moduler        
Basert på ABOs 

tegninger.

Moduler        
Tilpasset med 

utgangspunkt fra 
ABOs tegninger.

Elementer     
Basert på egne 

tegninger og 
systemer.

Plassbygget  
Etasjeskillere i 

betong, tre 
inv.lettvegger

Fasade: Utvendig 
platekledning i evt. 
kombinasj. med 
trekledning

Utvendig liggende 
dobbeltfalset 
trekledning. 
Vinduer med u=1,2

Utvendig stående 
trekledning ferdig 
beiset.                 
Brannvindu medtatt 
Vindu ellers: u=1,0  

Perstorp plater i 
kombinasjon med 
pussede plater    
og trekledning.  
Vinduer u=1,2 

Gulv: Pergolaminat 
Fliser på bad. 

Parkett i eik. 
Vinylbelegg. 
Tarkett på bad. 

Belegg på gulv. Lakkert 
eikeparkett.       
Ker. fliser på bad. 

Vegger:   Leveres med 
ferdigmalte plater.            
Fliser på bad. 

Ferdigmalt fas.pan. 
Baderomspanel 
eller tilsvarende.  

Inv. malt gips.      
Avklare leveranse 
inv. vegger. 

Inv. malt gips.    
Fliser på bad. 

Innredn.: Gode kvaliteter på 
kjøkken og dører. 

Sigdal kjøkken 
Optima hvit, med 
fliser mellom benk 
og skap 
Baderoms-
innredning inngår 
ikke. 

Leveres med hvit 
Strada kjøkken fra 
Sigdal og innb. 
hvitevarer fra Bosh. 
Baderoms-
innredning inngår 

Kjøkken leveres fra 
HTH,  
Designa o.l med 
hvitevarer.     
               
Baderoms-
innredning inngår. 

Annet: Utv. svalganger for 
adkomst til 
leilighetene fra 
trappehus inkl. 
Balansert 
ventilasjon. 
Fasade.sprinkl. 

Leveres med  
kompakt inngangs-
dør i tre. 
Vannbåren varme 
m/radiator eks 
varmekilde.         
Bal. ventilasjon               
Tilbud er eks rigg. 
Sprinklet. 

Boligene lev. som 
lavenergiboliger. 
Det er tatt med 60 
punkter pr. bolig i 
snitt og el-ovn som 
oppvarming.  
Ventilasjon må 
avklares m/lever. 

Vannbåren varme,  
Med varmekilde. 
Tilbud er inkl. 4 
lavenergiarmaturer 

Balansert 
ventilasjon 

 # leiligh:  100 boenheter  12 boenheter             
4 leil x 3 etg. 

102 boenheter      
3 leiligh. pr etg.   

   59 boenheter 

Leiligheter: 
2-roms:     
3-roms:     
4-roms:  

Som i foresp.    26 
stk, A2 a 42,2 54 
stk,   B a 64,5 20 

stk, C2 a 86,9 

                               
3 stk      42,2 m2            
6 stk      64,5 m2              
3 stk      86,9 m2 

                             
15 stk, a 54m2     
73 stk, a 72m2    
14 stk, a 90m2 

                             
16 stk a 59,0 m2     
24 stk a 76,5 m2  
19 stk a 84,0 m2 

Tot. BRA: 6.318 m2 774,3 m2 7.326 m2 4.373  m2
Snitt-areal 63,18 m2 64,5 m2 71,8 m2  74 m2
Fordeling 
av leiligh. 

26% 2-roms      
54% 3-roms  20% 

4 roms

25% 2-roms     
50% 3-roms      
25% 4-roms

14,7% 2-roms  
71,6% 3-roms  
13,7% 4-roms

26% 2-roms      
54% 3-roms      
20% 4 roms

Snittpris   
pr leil.eks. 

                 
647.615,-

                      
743.872,-

                   
810.000,-

                   
1.540.347,-

Sum eks. 64.759.500,- 9.000.000,- 87.912.000,- 88.765.630,-
Pris/m2 
eks mva: 

                   
10.250,- 

                   
11.623,- 

                    
12.000,-

                    
20.301,-

Mva: 2.563,- 2.906,- 3.000,- 5.075,-
Grunn og 
betong 

5.302,- inkl. mva 5.302,- inkl. mva 5.302,- inkl. mva inkl. pris/m2

Generelle 
kostnader 

2.991,- inkl. mva 2.991,- inkl. mva 2.991,- inkl. mva 2.991,- inkl. mva

Spesielle 
kostnader 

4.211,- inkl.mva 4.211,- inkl.mva 4.211,- inkl.mva 4.211,- inkl.mva

Prosjekt-
kostnad 

25.316,- inkl.mva 27.033,-inkl. mva 27.504,- inkl. mva  32.578,- inkl. mva

Snittpris 
boenhet 

63 m2: 1.599.465,- 64,5m2: 1.743.629,- 72 m2: 1.974.787,- 74 m2: 2.410.772,-

  63 m2: 2.052.414,-
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Dette prosjektets formål var å undersøke kostnadene ved 
modul/elementbygging kontra plassbygget, for å undersøke hvilke 
byggeteknikk som ble rimeligst. Dette er informasjon som vi trengte for å 
nå det overordnete målet på 20.000 kr./m2BRA.  

Fra den første tilbudsrunden innkom det tilbud som varierte i mengde 
informasjon om kvalitetene i produktet. Det rimeligste tilbudet fra 
Leverandør 1 var for eksempel mindre informativt enn de to andre 
tilbudene leverte og selv om de helt klart skiller seg gunstig ut i form av 
prisen, er det vanskelig å sammenligne kvalitetene i tilbudet med de to 
andre. Når man får for lite informasjon om dette blir det utfordrende å 
trekke ut kvaliteter og kostnadsdrivende element i tilbudene.  

For å trekke frem et eksempel varierer de ulike leverandørene mellom å 
levere hvitevarer inkludert i boligene eller ikke. Dette utgjør en forskjell i 
pris/m2 på i overkant av 300 kroner. Når det gjelder generelle kvaliteter vil 
vi understreke at det plassbygde prosjektet jevnt over hadde bedre 
kvaliteter. Dette kan forklare noe av årsaken til høyere pris. 

Ut fra matrisen kan en også se at kostnadene knyttet til plassbygget ligger 
over de pristilbudene for modulbygget. Det kostnadsdrivende er 
betongarbeidet. Det plassbygde alternativet tar også lengre tid å bygge. 

Prosjektet ble avsluttet før Vestbo rakk å gå inn i del to av tilbudsrunden 
og i forhandlinger med leverandørene. Vestbo konkluderte dermed ikke på 
hvilke leverandør de ville valgt. Andre gangs forhandling ville gitt oss mer 
presis informasjon om tilbudenes kvaliteter ved levering. Som vi ser fra 
prismatrisen er det er prisdifferanse på 1.373 kr/m2 eks mva mellom det 
rimeligste tilbudet og opp mot det nest rimeligste modulbaserte. Denne 
differansen blir betydelig når en ser størrelsene på boenhetene sammen 
med prisforskjellen. Grovt regnet ville snittkostnaden fra det rimeligste 
tilbudet til det nestrimeligste variere med kr 144.000 per enhet. Dette er en 
prisforskjell på ca 9 %. Sammenligner vi det rimeligste tilbudet med det 
plassbygde blir prisdifferensen kr 811.000,- Dersom vi legger til grunn 
samme pris pr m2 for det plassbygde alternativet, og sier at dette brukes 
på 63,18 m2 blir prisen pr leilighet for plassbygget på kr 2.052.414,- Da 
blir prisforskjellen mellom rimeligst modul og plassbygget kr 453.000,-  

Legger vi til grunn at vi justerer arealet noe opp i den videre bearbeiding 
for de tegningene som ble laget og for vårt hovedalternativ ville prisen 
likevel ikke øke proporsjonalt med arealøkningen, siden arealøkningen i all 
hovedsak vil utgjøre rimelige arealflater, som ikke innbefatter kjøkken, bad 
og lignende. I tillegg ville vi måtte justere planløsningene i henhold til 
eventuelle merknader fra Husbanken på skissene fra arkitekt. Dette kunne 
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gitt en glidning i areal og pris som kunne medført en endring av rekkefølge 
i tilbudsrunde nummer to. Vi måtte også ha fremlagt skissene fra 
leverandør 3 til Husbanken, for å høre om de hadde tilsvarende 
merknader til disse. 

Dersom snittarealet hadde økt opp til 75 m2 ville vi fått en betydelig økning 
som ville ha utgjort opp mot 300.000 kr/enheten, eller opp mot en økning 
på 30 millioner kroner for prosjektet på 100 boliger. 

Årsaken til at vi likevel ville inkludert de andre modultilbudene i andre 
tilbudsfase er at vi da ville få klarhet i viktige forskjeller i kvaliteter i 
leveransene. Eksempelvis kunne vi unngå utvendige overflater med dårlig 
kvalitet og dårlig tilpasset vestlandsk klima. På lang sikt vil slike skader 
medføre en betydelig merkostnad ved utskifting og rehabilitering. For både 
beboere og Vestbo ville dette på lang sikt være uheldig.  

For å kunne realisere sosial boligbygging så nær som mulig den gitte, 
marginale kostnadsrammen på 20.000 kr/m2 fra kommunen, ville Vestbo i 
andre tilbudsrunde i hovedsak gått grundig gjennom de tre rimeligste 
tilbudene med hovedfokus på pris og kvalitet, der pris ville veie tyngst.  
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Den 1. april 2009 satte Bergen kommune i gang en del bestillinger av 
utredninger vedrørende subsidie elementet for den delen av eiendommen 
som ville tilfalle den ordinære borettslagsboeren. En tilsvarende løsning 
som Husbanken benytter er at eiendommen avskrives over 20 år. Ved et 
eventuelt salg før den tid skal den relative andelen tilbakebetales 
kommunen. 

Den 25. juni 2009 sendte Bergen kommune ut brev til boligbyggelagene 
der de blant annet redegjorde for ”Lov om offentlige anskaffelser”. 
Kommunens beskjed var at dette boligprosjektet som helhet måtte 
reorienteres. Med bakgrunn i dette ville kommunen ”fremskaffe boliger ved 
å henvende seg til hele markedet” De fant det også problematisk å 
subsidiere tomter til bygging av sosiale boliger slik de tidligere hadde 
forpliktet seg til i samarbeidsavtalen. Kommunen slo også fast at de ikke 
kunne eie mer enn 30% av andelene i et borettslag. 

Kommunen ønsket å få avklart om boligbyggelagene, herunder Vestbo og 
Stor-Bergen ville gå videre med sine respektive prosjekt under den 
forutsetning at byggelagene forholder seg til ”Lov om offentlig anskaffelse” 
i forbindelse med innhenting av entrepriser. Kommunen redegjorde 
således at de ønsket at prosjektene fokuserte på nyskapingen i 
boligmodellen, slik at erfaringene kunne nyttiggjøres videre. 
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Befaringene fra de ulike leverandørene viser at det er gjennomført mange 
vellykkete prosjekter basert på moduler og elementer. Bruk av elementer 
og moduler som byggeteknikk kan gi gode, robuste boforhold. Dersom pris 
som faktor vektlegges mest kommer moduler og elementer kontra 
plassbygget således fordelaktig ut. Med tilstrekkelig planlegging kan 
denne formen for bygging gi varierte boenheter, men alle avvik fra 
standarden samt ekstra forskjønnende element er meget 
kostnadsdrivende komponenter.  

Prosjektet la opp til en kostnad per boligenheten på 1,5 millioner kroner for 
75 m2 stor leilighet. En av prosjektets største utfordringer ble da å 
minimere alle tenkelige utgifter. Hver enkelt utgiftspost under generelle 
kostnader og byggekostnader ble vurdert med hensyn på kutt. Som nevnt 
tidligere i rapporten hadde alle samarbeidspartnere et ansvar for å 
imøtekomme dette. Sett med bakgrunn i den økonomiske nedgangstiden 
og at byggenæringen strakte seg langt for å levere rimelige priser, er det 
ikke realistisk å se for seg en fremtidig mulighet for å få realisert et 
tilsvarende byggeprosjekt.

Fra Vestbo sin side, som privat aktør i dette samarbeidsprosjektet, er det 
dessuten viktig å understreke fordelingen av økonomisk risiko. Det vil bli 
utfordrende å få med private aktører dersom prosjektets egenart krever, i 
tillegg til selvkostprinsipp, at bedriften må påta seg en reel økonomisk 
risiko. Private aktører kan ofte være med på dugnad der mulighetene for å 
tjene penger er satt til null, men det blir direkte usannsynlig å få disse med 
ved reel fare for tap av penger. 

Det er lite sannsynlig at byggemarkedet i like stor grad vil være tilrettelagt 
for fremskaffelse av like gunstige priser i byggemarkedet 08/09 med det 
første. Til tross for en viss prisdifferanse tilbudene imellom, ville alle 
leverandørene, plassbygget inkludert, levert svært rimelige boliger, selv 
om kvadratmeterprisen kom godt over det opprinnelige prismålet. Når et 
byggeprosjekt krever en slik grad av planlegging, samarbeid og risiko fra 
ulike aktører for å få til boligbygging med en kostnadsramme på 20.000 
kr/m2, er det vanskelig å se muligheten for å få det realisert i dagens og 
fremtidig markedssituasjon.  

Den første forespørselen ut i markedet formulerte vi med hensikt åpen, 
slik at vi ikke utilsiktet ville diskriminere leverandørene basert på deres 
ulike modul- og elementsystemer. I ettertid, da disse tilbudene skulle 
sammenlignes og ferdigstilles i denne rapporten, ser vi at det har vært 
utfordrende å sammenligne tilbudene. Årsaken er den første, åpne 
tilbudsrunden var lite spesifikk i forhold til hva tilbudet skulle inneholde. 
Dette medførte at tilbudene som kom inn var forskjellige med hensyn til 
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kvaliteter som var innbefattet i prisen. Etter en del arbeid håper vi likevel at 
det basert på den informasjonen som foreligger skal være mulig for 
leseren å trekke ut noen konklusjoner basert på de forskjellige tilbudenes 
kvalitet og pris. 

Til slutt vil vi i Vestbo påpeke at det er mulig å få til rimelige og robuste 
boliger med moduler og elementer. Disse byggeteknikkene er allerede 
godt etablert i byggemarkedet og det finnes en mengde leverandørene 
som er klare til å levere. For aktører som ønsker å benytte seg av dette 
må en nok likevel påberegne seg en kvadratmeterpris (prosjektkostnad) 
noe over det som i utgangspunktet var prosjektets mål på 20.000 kr/m2.  

La oss se på om det hadde vært mulig å komme ned på 1,5 mill i snitt pr 
leilighet for dette prosjektet. Legger vi til grunn at Husbanken hadde klart å 
delutbetale tilskuddene slik at byggelånsrenten hadde blitt redusert. 
Legger vi videre til grunn at tomteprisen pr boenhet kunne bli redusert til kr 
100.000,-. Og dersom Bergen kommune hadde akseptert en reduksjon i  
behovet for parkering i garasje/under bakken med 20%, hva ville dette 
utgjort for prosjektet? 

Reduksjon i parkering under bakken på 20 % ville utgjøre 20 P-plasser á 
ca kr: 200.000,- som vil til sammen ville gitt en reduksjon på kr:  4,0 mill.                      
Reduksjon i tomtekostnader ned til 100.000kr pr enhet vil utgjøre ved 
100 boliger á ca 55.000,- x 100 = 5,5 mill.                            
Byggelånsrentene kunne blitt redusert med ca 2,5 mill.                             
I sum hadde dette gitt en reduksjon på kr 12,0 mill, som ville for 6.318 m2 
gitt en reduksjon på 1.900 kr/m2. Da ville prisen bli kr 23.416,- kr/m2 BRA. 
Fremdeles litt unna målet på 20.000,- men etter vår vurdering ganske nær.                                          
Gjør man samme vurdering pr leilighet vil prisen bli redusert fra 
1.599.465,- med 120.000,- til  1.479.465,- .                                           
Dette ville da vært innenfor målet som var maks 1,5 mill pr leilighet i snitt.  

Pris/m2 
inkl. mva: 

                   
12.813,- 

                   
14.529,- 

                    
15.000,-

                    
25.376,-

Grunn og 
betong 

5.302,- inkl. mva 5.302,- inkl. mva 5.302,- inkl. mva inkl. pris/m2

Gen.+spes
kostnader 

7.202,- inkl. mva 7.202,- inkl. mva 7.202,- inkl. mva 7.202,- inkl. mva

Prosjekt-
kostnad 

25.316,- inkl.mva 27.033,-inkl. mva 27.504,- inkl. mva  32.578,- inkl. mva

Snittpris 
boenhet 

63 m2: 1.599.465,- 64,5m2: 1.743.629,- 72 m2: 1.974.787,- 74 m2: 2.410.772,-

Red. av P-
plasser - 40.000,- - 40.000,- - 40.000,- - 40.000,-
Red.pga 
rim.tomt: - 55.000,- - 55.000,- - 55.000,- - 55.000,-
Reduksjon 
pga red. 
byggelåns 
renter:  

- 25.000,- - 25.000,- - 25.000,- - 25.000,-

Snittpris 
boenhet: 

1.479.465,-              1.623.629,- 1.854.787,-             2.290.772,- 
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