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Kortfattet sammendrag 
Rehabilitering av borettslag krever fokus på 
den langsiktighet og kompetanse som kreves 
for oppnå bærekraft . 

Primært har dette prosjektet til hensikt å 
tilføre kompetanse om hvordan man best kan 
vedlikeholde borettslag bærekraftig. 
Kunskapen skal videreføres til de som sitter 
med utfordringen (borettslaget og andelseier), 
slik at man åpner for bærekraftige tiltak. 

Studie av oppgaver, teknologi og krav (behov) har gitt åpenbare fokusområder i 
prosjektet. Utfordringen er den store differansen mellom vedlikeholdsbehov og 
økonomisk handlingsrom. 

Samspillet mellom alle involverte har avslørt hva beboer (eier) mener at han har størst 
behov for, til tros for hva bygget trenger på lang sikt. 

Begrep i rapporten vil være nødvendig å forklare for brukere i alle ledd. Bygningsteknisk 
kompetanse kan ikke forutsettes. Videre vil heller ikke det vedlagte regneark for oppsett 
av vedlikehold og rehabilitering være til hjelp før det forklares. 

Rapporten refererer til erfaringstall fra gjennomførte prosjekter eller utarbeidet tilbud. 
Det videre arbeid er å samle inn data for å dokumentere priser, og vise hvor mye disse 
varierer og hva som gjør at prisene varierer. 
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Rammebetingelser 
For å gjennomføre denne kompetanse hevingen 
så ble innledende avgrensing satt: 

1. Prosjektet skal gjøre det enklere for eier og 
borettslag å prioritere riktig 
rehabilitering/vedlikeholdsarbeid. 

2. Bærekraftig rehabilitering skal fokusere på 
borettslag 

3. Prosjektet skal gi borettslag et verktøy til å 
hente inn etterslep. 

4. Resultatet skal være videre førbart til andre borettslag 

5. Definering av bærekraftig:  

Sintef Byggforsk: 

 Bærekraftig standard er bygging hvor bygningsteknologi og praksis møter de integrerte 
kravene fra bruker og samfunnet gjennom byggets levetid. Det bygger på prinsippene i 
bærekraftig utvikling, og har som mål å oppnå forlenget total levetid for den enkelte 
bygningen [921] 
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Bærekraftige bygg 
Utgangspunktet for bærekraftige bygg er en rekke faktorer som individuelt påvirker bygget og 
opplevelsen av å bo i det. Gjennom å studere bygget så er oppgaven avgrenset følgende 
tekniske områder: 

1.1. Isolering av bygget (reduksjon av varmetapet) 
1.2. Tilføring av varme (energieffektive metoder) 
1.3. Tilpassing av inneklima ut fra dagens ventillasjonssystem 
1.4. Vann, avløp og drenering 
1.5. Elektrotekniske installasjoner 
1.6. Adkomst og heis 
1.7. Velferdsteknologi(smarthus, trygghetsløsninger, helseteknologi etc.) 
1.8. Klima 

For den enkelte beboer så er mestring, trygghet og opplevelse sentrale nøkkelord, mens 
formann og styret trenger stadig oppdatering av kompetanse. Sentrale tema er derfor: 

1.8. Tekniske forskrifter 
1.9. Universell utforming 
1.10. Lover og forskrifter 

Evnen til å gjøre bygg bærekraftig, samt å vedlikeholde disse vil, som 
over, ha mange faktorer og må derfor begrenses til felles forståelige 
størrelser: 

1.11. Anskaffelseskostnad 
1.12. Installasjonskostnad 
1.13. Drift og vedlikeholdskostnad  
1.14. Rehabiliteringskostnad (byttekostnad) 

Utfordringen i å se sammenhengen mellom alle nevnte faktorer er 
veldig stor og kompleks. Denne er valgt brutt ned til enkle begrep 
som er universell og hvor konsekvensen er tydelig. Felles for alle 
momenter over er at de representerer kostnad på lang eller kort sikt 
– fremtidig nøkkelord er derfor : 

 

Kroner/år  

alternativt 

 Kroner/måned. 

[HØGDA 10.MAI 

2011 
VALG AV FORMANN 

FRA EKSTERNT 
MILJØ MED 

ERFARING FRA 
PROSJEKTARBEID 

OG TEKNISKE 
LØSNINGER. 

 
 OPPGAVE: 

REHABILLITERING 
AV HØGDA 
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Rehabilitering av et Pilotprosjekt 
Høgda Borettslag var i utgangspunkt et borettslag som 
trengte alt. Rehabiliteringen ble derfor en avveining mellom 
hva som trenges og hvor mye kapital som kan skaffes. 
Prosjektet skulle kvalitetssikres gjennom bistand fra 
Høgskolen i Narvik og Norut. Dette lyktes ikke på grunn av 
store oppdragsmengder. Prosjektet kjøpte derfor bare 
isolasjons beregning til passivhus. Men for borettslag som 
skal bruke kunnskapen videre er erfaringstallene veldig bra 
til å budsjettere veien videre. 

Beboere og styret i borettslaget hadde lav og varierende kompetanse på vedlikehold av 
borettslaget. Felles for disse er at dette er «noen andre» som ordner og at det leies inn hjelp til 
dette.  

Det mest effektive virkemiddel i bærekraftig rehabilitering synes derfor å lage en 
vedlikeholdsplan (overføre kompetansen) sammen med styret samtidig som beboerne 
informeres under veis. De beslutninger som skal tas underveis bør gjøres av uhildet fagfolk med 
samme målsetting som borettslaget: Bærekraftig rehabilitering.  

En del av prosjektet stanset helt opp av økonomiske grunner Narvik Kommune innlemmet 
Høgda Borettslag i kulturminneplanen. Fylkesmannen anmoder om ikke å endre fasaden og 
dette gir da høye rehabiliterings kostnader. 

På grunn av påtrykk fra Sentrum Borettslag i Narvik, så ble dette borettslag kjørt parallelt og 
innlemmet som datagrunnlag. Her er Isolering, fasade, vinduer og tak tema i den bærekraftige 
rehabiliteringen. 

Arbeidet og konklusjonene er i andre dokumenter. 

 

 

  

“VI VISTE IKKE AT 
NØDVENDIG 
VEDLIKEHOLD VAR 
SÅ NÆRT 
FORESTÅENDE” 
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Byggningens vedlikehold 
Med bakgrunn i kjente byggematerialer fra 1950 til 1970 så vil det her gis anbefaling om 
vedlikehold. Alle anbefalinger og summer er bare til indikasjon og skal kunne utgjøre hjelp til å 
budsjettere for vedlikehold. Mere eksakte beløp skaffes ved at fagfolk studerer oppgaven med 
klare retningslinjer for bærekraftig kvalitet. OMT BBL ønsker at hvert borettslag i Narvik tar 
jobben med å legge inn tall og tid for vedlikehold for å få en oppfatning om forestående 
oppgaver. Videre så er det viktig at bruker forstår at disse oppgavene skal gjentas i det 
uendelige. Utbytting omtales senere. 

Drenering levetid 40-60 år 
Spyles jevnlig og tette rør skal suges tom, slik at de er åpne. Med riktige 
plasserte stakeluker så gjøres dette effektivt.  

Engangskostnad 5000,- 
Hyppighet hvert 5 år 

Års kostnad kr. 1000,- 
Bunnledning 50 år. 
Med mindre andre forhold krever graving så fornyes rørene innvendig fra 
stakeluke og ut til kommunalt nett. Videre inn i bygget er antall rør som kommer 
opp og antall sluker kostnadsdrivere. Utgangspunkt for pris settes til 6 rør, 2 
sluker og ingen bygningsmessig arbeid. Befaring og tilbud er påkrevet. 

Engangskostnad 70.000,- 
Hyppighet over 40 år 

Års kostnad ca. kr. 2000,- 
Grunnmur  
Grunnmur som ikke er tildekket skal behandles med malings- eller betong-
produkter. Tilkomst og rigging for håndverkere er betydelig og vedlikehold må 
avtales. 

Gjentakelseskostnad kr. 400,-/m2 

Varighet ca. 10 – 15 år. 
Års kostnad er m2 x ca. kr. 40 

Betongvedlikehold fasade 
For de områder som ikke har noen synlige tegn for skade skal overflaten renses, 
rengjøres mekanisk og påføres ny barriere mot vær og vind. Høyde påvirker 
arbeidstid og kostnader veldig. 

Gjentakelseskostnad kr. 800,-/m2 

Varighet ca. 10 – 15 år. 
Års kostnad er m2 x ca. kr. 50 

 
 
 

Side 6 



 
 

7 Berekraftig rehabilitering av borettslag 

27.11.2013 

Betongvedlikehold fasade 
Dersom det er synlige skader ned til armering, så må hele armering som er 
angrepet avdekkes og mekanisk renses for rust. Deretter skal armeringen 
behandles og betongen støpes på nytt. Her er det lett å gjøre feil og fagfolk må 
gjøre vurderingen. Det er dessverre ikke evig varig å reparere når rustangrepet 
har startet. Prisen er sterkt varierende med omfang og høyde. 

Gjentakelseskostnad kr. 10000,-/m2 

Varighet ca. 10 – 15 år. 
Års kostnad er m2 x ca. kr. 1000 

Bordkle på fasaden 
Treverk må påføres en barriere mot vær og vind. Dette gjøres først etter at løst 
materiale er fjernet og fasaden er rengjort. Maling som ikke fester er bortkastet. 
Dersom det oppdages råte må nytt treverk felles inn og tilbud skaffes. Høyde 
påvirker arbeidstid og kostnader veldig. 

Gjentakelseskostnad kr. 800,-/m2 

Varighet ca. 10 – 15 år. 
Års kostnad er m2 x ca. kr. 40 

Platekledde fasader 
Platekledde fasader trenger å få rengjort porer for sand og skitt. Disse skal 
avfettes med mildt rengjøringsmiddel og spyles helt ren. Rengjøringen skal 
samtidig ivareta kontroll av festemateriell og skader. 

Gjentakelseskostnad kr. 800,-/m2 

Varighet ca. 10 – 15 år. 
Års kostnad er m2 x ca. kr. 40 

Vindu og dører med malt overflate 
Behandles i henhold til leverandørens anbefaling og normalt hvert 5 år. Eldre 
vinduer med treverk er spesielt sårbart for vridning og påfølgende punktering. 
Til tross for et pent utseende må malingsfilm fornyes jevnlig. Smøring av 
hengsler forutsettes gjort av beboer. Høyde påvirker arbeidstid og kostnader 
veldig. Nyere vindustyper reduserer vindus vedlikeholdskostnad til det minimale. 

Gjentakelseskostnad kr. 800,-/stk 

Varighet ca. 8 år. 
Års kostnad er stk. x ca. kr. 100 

Takrenne og tak 
De aller fleste bærekraftige tak har svært lang levetid ettersom bygge kostnad er 
store. Resultatet er at man sjelden kontrollerer taket, men takrenner mottar 
fortsatt like mye forurensinger. Løv og flygende materialer tetter drenering raskt 
dersom ikke tak nedløp er utrustet med løv fanger. Inspeksjon utføres ofte med 
lift på grunn av høyde og tilgjengelighet. 

Gjentakelseskostnad kr. 10 000,-/stk 

Varighet ca. 3 år. 
Års kostnad er kr. 3000 
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Innvendige avløpsrør 
Innvendig overflate belegges med plast etter rensing. Komplisert oppgave og 
meget kostbart dersom man velger å bytte ut ved endt levetid. Bygget må 
befares og tilbud utarbeides 

Gjentakelseskostnad kr. 40 000,-/leilighet 

Varighet mere enn 40 år. 
Års kostnad er kr. 1000 

Vedlikehold av heis 
Utføres av montør i henhold til serviceavtale. Rengjøring og vask utføres i 
henhold til leverandørs beskrivelse daglig/ukentlig/månedlig (inngår ikke her). 

 Gjentakelseskostnad kr. 35.000,-/leilighet 

Varighet 2 år. 
Års kostnad er kr. 17.500 

 
Elektrisk kontroll av fellesanlegg og leiligheter 
Utføres av elektriker og gir 10 % rabatt på forsikring etter at alle feil er rettet.  

Gjentakelseskostnad kr. 700,-/leilighet 

Varighet 2 år. 
Års kostnad er kr. 350 

Rørsjekk av fellesanlegg og leiligheter 
Utføres av rørlegger og gir 10 % rabatt på forsikring etter at alle feil er rettet.  

Gjentakelseskostnad kr. 700,-/leilighet 

Varighet 2 år. 
Års kostnad er kr. 350 

Ventilasjon i leiligheten 
I utgangspunkt den eneste delen av bygningsmassen hvor beboer bør utføre 
vedlikeholdet. Det er i midlertid svært sjelden vedlikeholdet utføres som ønsket. 

Gjentakelseskostnad kr. 125,-/leilighet 

Varighet 6 mnd. 
Års kostnad er kr. 250 
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Byggningens rehabilitering 
Når man skal komme fram til hvilke kostnader det er forbundet med å kjøpe nytt så kommer 
bærekraftige begrep enda bedre til syne. Rett og slett for det lønner seg å kjøpe «litt» dyrere og 
gjerne mere isolasjon. 

Videre forklaringer følger pilotprosjekter hvor flere valg skal gjøres opp mot et felles mål – 
lenger levetid. Felles mål for alle involverte bør være at man har reduserte kostnader med å 
gjøre noe med de materialer som er planlagt installert – at de har felles levetid på for eksempel 
vinduer 60 år. Priser vil variere fra prosjekt til prosjekt og flere tilbud bør innhentes. Likeledes 
bør vedlikeholds hyppighet være lik for alle materialer slik at det kan gjøres samtidig (redusere 
rigging av heis)  

Den videre vurdering krever at alle oppgaver faktisk gjennomføres (ikke dropper 
isolering/tetting). Dog er det mange løsninger som gir lang levetid og noen som mest påvirker 
livskvalitet. Bruk tid i styret og beboerne for å se framover mot hva som kommer. 

Prosjektledelse og byggherre 
Vedlikehold gjøres stort gjennom avtaler direkte mellom borettslaget og leverandør. Til tross for 
nærmest «muntlige» avtaler, så vil styret være «Byggherre». Dette medfører videre at styret 
sitter med ansvaret for at arbeidere ikke skal skade seg på arbeidsplassen. 

Byggherreforskriften krever at alle oppdrag skal ha vurdert sikkerhetstiltak før oppdraget prises. 
Byggherren skal også ha gjort opp en formening om hvem som skal koordinere planlegging av 
sikkerhetstiltakene. Videre kreves det at byggherren ivaretar koordinering av sikkerhetstiltak 
under utførelse av oppdraget. I likhet med byggteknisk kompetanse så kreves det sikkerhets 
kompetanse fra bygge bransjen for å være byggherrens representant eller koordinator. Dette 
faller stort sett utenfor styrets kompetanse og kompetanse bør kjøpes inn. 

Prosjektledelse av byggeprosjekter prises ofte ut fra kompleksitet og prosjekt kostnader. 

 

 

 

Prosjektledelse skal starte med planleggingen 

og vil koste 5-8 % av totale prosjektkostnader. 

Byggherre representant og koordinator fram til 

utførelse koster 40 000,-, mens koordinator i 

utførelse er betalt pr time.   
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Rehabilitering av drenering/grunn 
Det er svært sjelden økonomisk vilje til å gjøre noe med grunnmur 
under bakkenivå med mindre fukt i kjeller er tydelig og gjør skade. Det 
er dessverre her muggsopp og fukt gjør betydelig skade på inneklima.  

Dreneringsrøret som er perforert øverst og tett i bunnen lages av plast 
vil fylle oppgaven. Valg av plast produkt bør matche standard 
rørdimensjoner. Likeledes med tak nedløp og sandfanger kum så 
tilfredsstiller det lang levetid, kort produksjonstid og lave kostnader. 
Det vil alltid lønne seg redusere bort kjøring av masser om dette er 
mulig og forsvarlig. Likeledes så skal etterfylling rundt dreneringsrøret 
alltid gjøres med godt drener bare masser. Det første som vil gi en 
betydelig bærekraftig gevinst i form av fuktsperre og isolasjon er 
prefabrikkerte markplater. Disse leveres i ulike dimensjoner og 
tykkelsen må tilpasses den totale energi gevinst som ønskes oppnådd. 
Her er det liten ekstra kostnad for ekstra tykkelse på isolasjon 
ettersom gravejobben gir god plass. 

Videre bør byggherre påse at det er utplassert jordkabel og at utvendig 
elektro skap ikke kommer i konflikt med ny isolering. Til slutt - når 
gravejobben skal avsluttes så bør trinnfri adkomst til bygget ivaretas 
med for eksempel strekkmetall gangvei.  

 

 

Fasade rehabilitering  
Fasaden er den oppgaven som gir størst mulighet til variasjon rundt bruk av materialer. Felles 
for de fleste rehabiliterings prosjekt bør være ekstra isolering, vindtetting og minst 60 års levetid. 
Dersom høyde eller annen årsak til vanskelig adkomst på utsiden påvirker, så bør man inkludere 
vinduer i rehabiliteringen. Derved får man total rehabilitering av fasaden hver gang denne 
rehabiliteres – altså bærekraftig.  

 

 

Rehabilitering av drenering skal vare lenger en 

60 år her forventes kostnad på kr. 6 800,- pr 

meter, ved dybde på ca. 1,6 til 2 meter.   

DET ER OFTE OPPGAVER 
SOM VISES FØRST PÅ 
VÅREN SOM BLIR FØRST 
TATT.  STYRETS 
OPPGAVE ER 
IMIDLERTID Å IVARETA 
ALLE BYGNINGSDELER 
TIL RIKTIG TID. INGEN 
BORETTSLAG HAR RÅD 
TIL Å UTSETTE SÅ LENGE 
AT FØLGESKADER 
KOMMER. 
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Energibesparelse over tid vil være motiverende dersom den er lønnsom der og da. I ambisiøse 
rehabiliteringer det blitt stilt spørsmål om rehabilitering av betongblokker til passivhus er 
lønnsomt. I denne vurdering er opptak av lån så omfattende at styret sjelden vil se inntjening 
over lang tid.  

Kravet til de ulike bygningsdeler kan oppsummeres som i tabell under 

U-verdi for å oppnå forskriftsnivå 
  Eksisterende TEK10 Lav Energi Passiv Hus 
Vegg (W/m²K) 0,64 0,17 0,17 0,09 
Tak (W/m²K) 1,6 0,12 0,12 0,09 
Gulv (W/m²K) 1,5 0,14 0,14 0,14 
Vindu/dør (W/m²K) 2,6 1,0 0,8 0,7 
Kuldebro 0,09 0,06 0,03 0,03 
Varmegjenvinner (%) 0 71 70 85 
SFP (kW/m³/s) 0 2,5 2 1,5 
Lekkasjetall (h-1) 5 1,5 1 0,6 

 

Legg merke til at Høgda Borettslag måtte installere vinduer med U-verdi på 1,0 for å komme opp 
på TEK10 nivå. 

Montering av isolasjonsplater har derimot blitt veldig effektivisert for 15cm veggtykkelse. Her 
kan man bruke tradisjonelt treverk, men den laveste varmeledning kan oppnås med korte 
aluminiums profiler. Her oppnås en vesentlig forbedring effekt når man fester disse, slik at 
skjevheter i gammel fasade samtidig kan korrigeres.  

Uansett isolasjonstykkelse vil byggets tetthet væreavgjørende for varmelekkasje. Det skal festes 
et lag med vindsperre utenpå isolasjonen som diffunderer fuktighet. Denne er kritisk for 
eksponering mot vær og vind. Vurder type for å matche levetid med momenter som diffusjon, 
vannavisende og UV-sperre. Ventiler må aldri fjernes og tiltak for god lufting må være klar i 
forkant av prosjektet. 

Vinduer skal monteres like langt ut som isolasjonen for å få optimal energi gevinst. Videre skal 
det være helt tett mellom vindu og vindsperre. Luftlekkasje s kan fort gi uønsket 
kondensdannelse. Valg av vinduenes isolasjonsevne gjøres ut fra U-verdi og i bygg, som skal ha 
vindu under verdi 1,0, bør resten av rehabiliteringen være harmonisert av bygningsekspert. Nye 
vindustyper stiller strenge krav til ventilasjons strategi på grunn av fare for fuktskader med 
påfølgende råte og muggsopp. Koordiner dette med en fagmann. 

Ytterste lag på en fasade er gjerne bordkledning, plater eller puss systemer kombinert med blikk. 
Her kan kostnadene ved mangelfull prosjektering eller feilaktige produkter gi dyre og dårlige 
utslag. Med mindre man har en klar strategi med ubehandlet treverk, så vil vedlikeholds kostnad 
fort spise opp en fordel med bordkledning.  

Nyere plater for montering rett på vegg, som er ferdig dimensjonert, i henhold til arkitektens 
design har fått godt innpass. Dette er blant annet for at entreprenører finner slike 

Side 11 



 
 

12 Berekraftig rehabilitering av borettslag 

27.11.2013 

byggesystemer enkle å arbeide med. Levetid og opp mot 10 års farge ekthet gjør 
kunden motivert til å prøve stadig nyere produkter. Det å skille produktenes virkelige levetid vil 
være vanskelig ettersom få av disse produkter har oppnådd ønsket alder. 

Fasader som har oppnådd lengst levetid og best dokumentert er puss systemer hvor man ikke 
har gått på kompromiss med kostnaden eller materialvalg. Denne krever dedikerte og erfarne 
fagfolk. Bærekraftig vil man kunne oppnå varige kvaliteter som farge ekthet og mekanisk styrke. 
I anskaffelse er denne metoden dyrest, men antas å gi lengst levetid. 

Byggets høyde og utforming vil påvirke kostnader vesentlig. 

Fasade rehabilitering krever fagfolk med lang erfaring og god oppfølging på arbeidsplassen.  

 

 

 

 

 

 

  

Rehabilitering av fasade til borettslag skal i 

utgangs punkt vare lenger en 40 år, her forventes 

kostnad på kr. 1 700,- pr kvadratmeter, ved 

plater, isolasjons dybde på 15 cm og U-verdi 
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Ventilasjon i leiligheten 
Inneklima i form av lufting er nok den oppgaven som dessverre sist blir tatt tak i. Denne 
medfører ofte svært stort inngripen i leilighet og i perioden det arbeides så bør det finnes et 
alternativ oppholds sted.  

Rehabilitering av eksisterende boliger hvor man har avtrekksventilasjon er svært utfordrende for 
bygget blir svært tett. Luft inn i bygget blir derved bare kanalisert gjennom ventilene. Disse må 
være åpne for å få utskifting av inneluft.  

I utgangspunkt blir installasjon av balansert ventilasjon gjort 1 gang – installasjonen – og 
deretter skal alle deler vedlikeholdes i form av rengjøring og utskifting av slitedeler.  

Bærekraftig skal innemiljøet ivaretas og gode levetids kostnader skal oppnås. Det er et utall av 
varianter av ventilasjons anlegg, som kan installeres og felles for alle er at de skal fjerne et rent 
avtrekk og balansere luftrykket inne og ute. Alle anlegg må i dag ha god varmegjenvinning og 
gode byttbare filter. Prinsipielt har prosjektet avdekket 3 varianter. 

1. Lavenergisystem – 2 vifter som akkumulerer varme og kjører luften vekselsvis i 2 
retninger. Enkel ventilasjon av hvert rom eller kombinasjon av rom. Av/på og 2 
hastigheter. Avtrekk fra kjøkken og bad er ikke inkludert. 

2. Flexit boligventilasjon – installasjon av komplett ventilasjon for en leilighet. Det mest 
komplette og beboeren kan selv bestemme mengder og når. Mye rør som skal skjules i 
tak og vegger. 

3. Sentralt lokalisert ventilasjonssystem. Det billigste i innkjøp, men utfordrende 
kostnadsmessig å etter montere i en betongblokk. Må prosjekteres og deretter 
forespørres. Ikke videre evaluert i prosjektet. 

 

 

 

  

Ventilasjon i leiligheten i borettslag skal i utgangs 

punkt vare lenger en 40 år, her forventes kostnad 

på kr. 15 000,-pr rom, eller 81 000,- pr leilighet 

alt etter løsning. 
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Rehabilitering av heis 
Rehabilitering av heis og anskaffelse av ny heis er 2 ulike oppgaver. Prosjektet har bare vurdert 
rehabilitering av en heis.  

Dagens støtte til å rehabilitere gammel heis gjør bygget vesentlig mere attraktivt, særlig for 
eldre. Den universelle adkomsten blir forbedret for alle og bidraget hjelper til å gi motivasjon for 
å kjøpe utstyr som varer.  

Sentralt tema er tid fra heisen stanses til ny heis er på plass. Styret må sikre at koordinering av 
alle oppgaver utføres av totalentreprenør (heis leverandør). Han skal være ansvarlig for alle 
oppgaver og planlegger sikkerheten i alle ledd i forkant. 

 

 

 

  

Erstatning av gammel heis i borettslag skal i 

utgangs punkt vare lenger en 40 år, her forventes 

kostnad på kr. 950 000,- og deretter 105 000,-pr 

etasje eller stoppested 

[STYRET HAR KRAV TIL Å BUDSJETTERE MED REALISTISK 

VEDLIKEHOLDSOMFANG OG DERSOM DET ER MIDLER IGJEN 
SÅ SKAL DISSE OVERFØRES TIL FOND. ANBEFALT 
VEDLIKEHOLDS BUDSJETT ANBEFALES TIL 0,2 % AV 
BYGGETS FORSIKRINGSSUM. 

 ] 
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Energiperspektivet 
Bærekraftig rehabilitering vil påvirkes av hvilke valg som gjøres av beboerne. Dersom man har 
energikostnad på kr. 20 000,- pr. år, så er besparelses potensial betydelig. Normal kostnad pr 
leilighet bør ligge under 5000,- pr. år. Og alt over dette beløp kan dermed benyttes til å finne 
fremtidige bærekraftige løsninger. Alle løsninger bør betale seg over tid.  

De absolutt fleste andelshavere betaler sitt energiforbruk ut fra strømforbruk. Reduksjon av 
dette oppleves ikke sammenfallende med borettslagets rehabilitering. Vilje til ekstra energitiltak 
kan derfor være vanskelig å oppnå siden dette gir seg utslag i økte felleskostnader (lånte midler).  

Normalt skal et borettslag starte med å isolere bygget for å få ned varmelekkasje. 
Det neste steg er å finne ut hva som kan gi borettslaget størst energitilskudd med 
minst mulig energiforbruk. 

Pilotprosjektet Høgda Borettslag har felles energisentraler i de 3 byggene og beboerne kan 
sammenligne byggene. Energien kommer fra svært kraftige fyrkjeler. Disse har gjennom mange 
år startet og stoppet fortløpende for å levere varme til sentralvarmeanlegget. 

GEO-varmepumpe 
Første energibesparende tiltak ble å få installert varmepumpe som henter varme fra grunnfjellet. 
Hensikten med denne pumpen er å gi grunnvarme til bygget som tilsvarer 80 % av behovet og 
dermed få jevnere drift av fyrkjelene. 

 

 Man borrer dype hull som skal være fylt av vann. Jo mere lekkasje det er i fjellet jo mere vann 
passerer gjennom brønnen. Lekkasje hvor vann kommer inn på toppen av brønnen og presses ut 
i bunnen regnes som de beste for da klarer brønnen å levere mye energi.. Tur og returslange fra 
Geo-varmepumpe senkes helt ned til bunnen og kaldt sirkulasjonsvann (-2 grader) sendes ned til 
bunnen for oppvarming til (+ 2grader). Når oppvarmet vann varmer opp veske inne i 
varmepumpen til en gass og en pumpe komprimer gassen til veske igjen, så kan vi beregne 
gevinst. Dette utrykkes med COP faktor for nettopp ett anlegg – denne varierer sterkt med 
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temperatur inn og ut. Jo lavere temperatur inn(+2 grader) eller høyere 
temperatur ut (+50 grader) - jo lavere COP faktor.  

COPFAKTOR lavere enn 3,5 vinter som vår bør unngås. 

Valg av varmepumpe type varierer, men generelt så er veske til veske de som har størst COP 
faktor. Hvor man kan hente varme fra må bestemmes ut fra lokalisering. For alle borettslag så 
bør egne varmepumper «luft til luft» være helt uaktuelle på grunn av støy.  

Styrets oppgave er å informere hvor mye varme man kan se for seg å hente ut fra varmepumpen 
(kan hentes fra tabeller). Videre hvordan styret ønsker at denne skal distribueres i leilighetene. 
 

Ca. 75 % av energiforbruket i leiligheten  
er oppvarming og varmt vann. 

Varmedistribusjon 
Det foreligger stort sett bare behov for forbruksvann (varmt vann) og oppvarming av bolig 
(radiatorer). Noen unntak kan finnes hvor man kan levere varme til oppvarming av 
ventilasjonssystemet. Borettslaget anbefales derfor å investere i «radiatorer» og varmerør fra 
varmepumpen til leiligheten. Videre bør det være en energimåler i hver leilighet, slik at man ser 
hvilket energiforbruk den enkelte leilighet skal betale for. 

Forbruksvann (varmt vann i springen) 
Det å flytte varmt vanns bereder ut av leiligheten gir ofte mange gevinster. Vannlekkasjer fra 
bereder blir borte og beboer får bedre plass på kjøkken eller bad. Varmtvannet bør sirkulere 
dersom det er stor avstand fra varmepumpa til siste forbruker. Dette for at alle beboere skal ha 
samme temperatur på vannet. Kostnad for forbruksvann kan derved bestemmes ved å måle det 
varme vannforbruket. 
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Byggets varmebehov 
Gjennom Enovas tilbud om utredning av passivhus så ble 
Høgda borettslag vurdert rehabilitert for å oppnå passivhus. 
Faktumet er at bygge måte og etter isolering av kjeller og loft 
ikke kan økonomisk forsvares. Det koster veldig mye mere å 
rive loft for så å isolere og så rehabilitere loftet på nytt. Det 
koster så mye at energibesparelsen ikke kan hentes inn. 
Videre så vil 40 cm isolasjon i kjellertak ikke gi en fungerende 
underetasje/kjeller. Følgelig kan ikke passivhus isolasjon 
oppnås. Ved å studere isolasjonsmuligheter for Høgda, 
Sentrum og Herjangsveien borettslag så har vi laget følgende 
anbefaling videre: 

1. Isolering av grunnmur utvendig 10 cm eller mere 
2. Isolering av kjellertak innvendig 10 cm eller mere 
3. Isolering av yttervegg 15 cm eller mere. 
4. Isolering av tak (gjennomsnitt) 35 cm eller mere. 
5. Dører og vinduer bedre enn 1,0  

Vinduer lavere enn 1,0 koster ekstra mye og disse ekstra kostnadene bør bare investeres 
dersom resten av huset kan isoleres og varme gjenvinnes på samme nivå. Samme prinsipp 
tenkes på yttervegg - for å øke veggtykkelse over 15 cm berører så mange andre deler av bygget. 
Spesielt innover hjørner med nærliggende dører skaper problem for isolasjonstykkelse eller ved 
flytting av dører. Denne evaluering skal gjøres meget strukturert på alle deler av bygget for å 
finne ut hvor mye som kan isoleres utover 15 cm uten ekstra kostnader.  

TEK10 
 Bygningsdel Reksisterende Rtek Rny Tykkelse Isolasjon (m) 

Vegg 1,56 5,88 4,32 0,19 
Tak 0,63 8,33 7,71 0,33 
Gulv 0,67 7,14 6,48 0,24 

     LavEnergi 

 
Reksisterende RLE Rny d (m) 

Vegg 1,56 5,88 4,32 0,19 
Tak 0,63 8,33 7,71 0,33 
Gulv 0,67 7,14 6,48 0,24 

     PassivHus 

 
Reksisterende RPH Rny d (m) 

Vegg 1,56 11,11 9,55 0,41 
Tak 0,63 11,11 10,49 0,45 
Gulv 0,67 7,14 6,48 0,24 

Tabell 1 Som viser ca. isolasjonstykkelse som må til for å dekke kravet for Høgda Borettslag. 

Ved å benytte et standarisert beregningsprogram «Simian», så kan ingeniør simulere alle deler 
som påvirker byggets energibehov og endre for å få best mulig løsning på tid, kostnad og kvalitet. 
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Hvor god isolering? 
Kalkyle i prosjektet Høgda Borettslag viser at totalt energiforbruk 
for de 40 leilighetene var over 1 000 000 kw pr år. Med knappe 
3600m2 så gir dette 277 kwh/m2 pr år. Dersom borettslaget 
hadde lov til å gjøre isolering  ned mot 100 kwh/m2 pr år så ville 
dette gitt besparelse på 637 200 kW pr år. 

Isolering er derfor veldig lønsom del av nødvendig fasade 
rehabilitering. 

Fremgangsmåten er strukturert forespørsel hos det lokale 
energiselskap eller boligbyggelag, på alle installerte energimålere. 
NB! husk å få fullmakt hos beboerne. Dersom det brukes olje, 
gass eller annen kilde så benytt regningen på dette og regn om til 
kW. Summer opp alle forbruk for et helt år. Summer opp 
innvendig areal som har normal innetemperatur (leilighet og 

koridorer). 

Årsforbruk delt på areal gir indikasjon på energiforbruk i dagens 
bygningsmasse. 

 

 

 

 

Tabell 2 Husbankens illustrasjon 
av energiforbruk i bolig 
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