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1. Summary in English 
 

This project is the first market oriented project in Norway which has a professional aim to 

increase the level of ambition and increased scope with respect to energy efficiency of single 

family houses in a way that does not lead to "energy lock-in". The project includes interviews 

with homeowners who have plans for the rehabilitation of the property, as well as inspection 

of these properties with consequent energy saving reports with renovation plans. The project 

surveyed what effect such reports have influencing the choices homeowners make when 

conducting rehabilitation projects. Bolig enøk has included in the study four rehabilitation 

projects where the company has had the role of project manager. 

 

Furthermore, Bolig enøk developed and implemented a training program aimed at 

homeowners and industry stakeholders a holistic approach to energy efficiency rehabilitation, 

and measured the impact that knowledge transfer has in influencing the choices made by the 

homeowner. 

 

Through three different methods, we have shown that good advice and information on holistic 

approach in house renovation are essential to influence a homeowner to upgrade properly 

when embarking on rehabilitation of a property, so as to avoid "energy lock-in". The 

Norwegian renovation market is already a giant market, but increased knowledge will allow 

homeowners both to be more motivated to spend even more money on rehabilitation and 

upgrading of the property, but also to influence that more money is spent on initiatives that 

reduce energy consumption. 

 

We have tested different methods to distribute information to property owners both directly 

and indirectly. The most costly approach is the direct impact of homeowners with dialogue 

one to one. More effective is to educate those who householders naturally get in touch with 

when something should be done with the house. In this way, the impact is one-to-many. Both 

craftsmen and employees of the building materials wholesalers are easy to engage in the topic. 

 

In addition, the most effective  approach is to approach the homeowner when he or she 

already is prepared to do renovation on the house, a time were the homeowner is most 

receptive to advice and information. This can be done through the preparation of renovation 

plans so that the homeowner gets a comprehensive plan for measures. This is important 

whether the project will be completed every measure at once or the project will be 

implemented in stages. Either way, the information from a counselor will be effective in 

influencing the choice of measures and the level of renovation, and to avoid "energy lock-in.” 

 

We have also experienced that an exclusive focus on energy does not produce the desired 

impact and interest with the homeowner. The interest is greater when the message is 

combined with information about the increased comfort, better indoor climate and the 

possibility of financial support / grants. Furthermore, it is essential to focus on the 

combination of measures which reduce heat loss when the property still must be repaired due 

to wear, tear or damage. This provides the best overall value for the property owner and the 

best profitability on energy conservation measures. 

 

The restructuring of the support program to Enova, which is now also given to the preparation 

of a renovation plans is an important mean of reaching out to homeowners with good advice. 

The project has shown that this support program is an effective way to affect property owners. 
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The support from Enova to upgrade existing homes will likely not include as many homes 

since the level requirement for upgrade  is set so high. However, reasonable funding for the 

upgrade of single family houses through the Norwegian Housing Bank can catalyst further 

effect. Even more effectively it if the renovation plan prepared by the consultant can be used 

as a basis for loan application. 

 

Already a month after the introduction of the revised support program from Enova, we 

experience a noticeable increase in attention related to renovation plans and counseling for 

homeowners, as well as increased demand for this service. It remains to be seen whether this 

gives the same result in energy savings in existing housing stock, but the experience from the 

project show that there is reason to be optimistic when homeowners tend to make good 

choices when they are supplied relevant information before upgrading the property. 
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2. Innledning 
 

2.1 Prosjektets formål 
Prosjektet er det første markedsrettede prosjektet som på profesjonelt vis ønsker å 
bidra til økt ambisjonsnivå og økt omfang mht. energieffektivisering av småhus på en 
måte som ikke fører til “energy lock-in”. Prosjektet inkluderer intervjuer med boligeiere 
som har planer for rehabilitering av boligen, samt befaring av disse boligene med 
påfølgende enøkrapporter med tiltaksplaner. Det skal kartlegges hvilken effekt slike 
rapporter har for de valg boligeier gjør når han gjennomfører sitt 
rehabiliteringsprosjekt. Bolig Enøk skal selv drive prosjektledelse av 2 konkrete 
rehabiliteringsprosjekt. 
Videre skal det utvikles og gjennomføres et kursopplegg rettet mot boligeiere og 
bransjeaktører om helhetlig enøkrehabilitering, og måle effekten som 
kunnskapsformidling har for de valg boligeier tar i forbindelse med rehabilitering. 
 
Konkretisering av problemstillingen 
Omfattende rehabilitering av småhus er en sentral parameter i arbeidet med å få til en 
markant reduksjon i energibruk i bygg. Markedet i dag preges av "klattrehabilitering", 
og tiltakene deles inn etter håndverksfag. Det mangler således en helhetlig 
tilnærming, hvor tiltakene planlegges og utføres etter en koordinert plan. Huseier må 
bli forklart viktige sammenhenger og potensialet i ulike tiltak for å bli motivert til å 
gjennomføre "helhetlig enøk-rehabilitering" av boligen sin. 
Vi har utviklet en "Enøk-analyse med tiltaksplan" som basert på en kartlegging av 
status for boligen foreslår tiltak som boligeier kan gjennomføre for å redusere sitt 
energiforbruk. Vi ser på reduksjon av varmetap ved å forbedre bygningskroppen, 
mulighet for varmegjenvinning og egnet bruk av fornybaroppvarming. Tiltakene settes 
i sammenheng med vedlikeholdsbehov som boligen allerede har, for å oppnå best 
mulig totaløkonomi. Vi mener slike analyser med tiltaksplaner kan være et meget 
viktig verktøy for boligeiere for å unngå såkalt "energy lock-in" og hjelpe boligeiere til 
å få maksimalt igjen for rehabiliteringspengene sine.  
 

 
Prosjektmål 
 
1. Gjennomførte analyser innen 31.05.13:    100 
2. Påbegynte/fullførte rehab prosjekt innen 31.05.13:   10 
3. Antall kursdeltakere: 

a. Huseiere:      200 
b. Ansatte i byggvarebutikker:   500 
c. Proffaktører (håndverkere):    100 
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2.2 Metodebruk  
Husbanken gav i 2012 kompetansetilskudd til 3 prosjekter som tar for seg ulik tilnærming til 
temaet «oppgradering av eksisterende boligmasse». Det ble forutsatt fra Husbankens side at 
det ble samarbeidet mellom prosjektene til Bolig enøk, Sintef og Lavenergiprogrammet for å 
skape synergi og unngå overlapping. 
 
Bolig enøk har deltatt på ett koordineringsmøte med alle 3 aktørene. I tillegg har engasjert 
oss i vurderingen som Lavenergiprogrammet gjorde for å vurdere en mulig utvikling av en 
«Rehabiliteringa-app».  
Sintef har vært pådriver til oppstarten av prosjektet «SeOpp» i samarbeid med Mesterhus. 
Bolig enøk har gått inn som partner i prosjektet og er involvert i alle arbeidspakkene, 
samtidig som vi sitter i styringsgruppen for prosjektet. Hensikten er både å tilføre prosjektet 
erfaring fra eget arbeidet på dette området, og samtidig få tilført nyttig erfaring for 
videreutvikling av egne tjenester. Bolig enøk har tilbudt både Lavenergiprogrammet og Sintef 
full innsikt i erfaringene fra vårt prosjekt generelt og med enøk-rapporter spesielt. 
 
 

2.2.1 Markedsføring, salg og gjennomføring av «Enøk-rapporter med tiltaksplan»  
«Enøkanalyse med tiltaksplan» er en tjeneste som Bolig enøk utviklet med boligeiere som 
målgruppe. Hensikten var å tilby boligeiere en befaring av boligen etterfulgt av en rapport 
som gav anbefaling til oppgraderingstiltak basert på en helhetsvurdering. Rapporten 
inkluderer energimerking før og etter anbefalte tiltak. Anbefalte tiltak kommer fra en nøytral 
rådgiver som ikke har egeninteresse i salg av varer eller utstyr, men som legger prinsippene i 
Kyotopyramiden til grunn for sine anbefalinger. 
Rapporten har vært under kontinuerlig utvikling og består av både generell opplæring i 
helhetstenking ved rehabilitering og oppgradering av boliger, men også beskrivelse av 
konkrete tiltak for hver enkelt bolig. 
 
Markedsføringen av «Enøkrapporten med tiltaksplan» skjedde gjennom følgende kanaler: 

 Avisannonser 

 Radioreklame på nærradio 

 DM i postkasse i boligområder i aktuell alder 

 Messen «Gjør din bolig bedre» 

 Byggevareutsalg hos Byggmakker 

 Egne web-sider; www.boligenok.no 

 Informasjon via Bymiljøetaten i Oslo 

Gjennomføringen av analysen skjedde på følgende måte: 

 Innhenting av tegninger fra boligeier eller teknisk etat i kommunen 

 Befaring av boligen og intervju med boligeier om ønsker for boligen 

 Befaring skal avdekke skader, slitasje, elde som gjør at utbedringer er nødvendig 

 Energiberegninger og energimerking gjøres i Simien 

 Rapport skrives basert på fast mal, der forhold som må utbedres eller spesifikke 

ønsker som boligeier har kombineres med tiltak som reduserer varmetapet. 

Mulighetene for å ta i bruk oppvarming basert på fornybar energi inkluderes også. 

 Rapporten sendes boligeier med tilbud om en gjennomgang over telefon. 
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Evalueringen av Enøk-rapportene skjedde ved at Segel AS ringte opp kunder som har fått 
utført enøk-analyse, og gjennomførte et intervju. Dette har skjedd på følgende måte: 
 
Segel AS mottok en liste av Bolig Enøk over kunder som ved oppstart av undersøkelsen 
hadde fått gjennomført Enøkanalyse. Totalt har Bolig enøk utført 63 Enøk-rapporter. Av 
disse var det av ulike årsaker bare aktuelt å inkludere 41 huseiere i utvalget for 
spørreundersøkelsen. Segel har oppnådd kontakt med 33 boligeiere. Dette gir en 
svarprosent på 73 %.    
 
Det ble utarbeidet et spørreskjema med 15 spørsmål, dette ligger vedlagt rapporten.  
Undersøkelsen er gjennomført pr. telefon.  
 
Spørreskjemaet ble delt opp i 5 temaer, med tilknyttede spørsmål, se vedlegg 1.  

 Oppmerksomhet (hvordan boligeier ble kjent med tilbudet) 

 Informasjon om respondenten 

 Gjennomføring av rapporten 

 Spørsmål omkring selve rapporten 

 Rehabiliteringsplaner 

 Gjennomført rehabilitering 

2.2.2 Gjennomføring av kurs i helhetlig enøkoppgradering av boliger til ulike 
målgrupper 
En alternativ metode for å informere boligeiere om viktigheten av helhetlig tilnærming ved 
rehabilitering og oppgradering er i form av kurs. Det er kurs direkte for boligeiere, eller kurs 
for indirekte påvirkning der vi kurser de som boligeier naturlig vil spørre om råd. Dette kan 
være ansatte i byggevarehandelen og utøvende håndverkere. Vi har derfor utviklet ulike kurs 
for ulike målgrupper som har helhetlig oppgradering av boliger basert på Kyotopyramiden 
som rød tråd. 
Utviklingen av kursene har skjedd i samarbeid med byggevarehandelen og produsenter av 
ulike byggevarer, samt leverandører av aktive installasjoner. Til slutt ble helhetsprofilen 
kvalitetssikret ved en gjennomgang med Enova. 
 
Markedsføringen av kursene har skjedd ved presentasjon og direkte salg til 
byggevarehandelen. Byggevarekjedene har kjørt kurs for egne ansatte, men har også tilbudt 
kurs til sine proffkunder og til boligeiere. Følgende byggevarekjeder har kjøpt ett eller flere 
kurs; Byggmakker, Optimera, XL-Bygg, Stangeskovene og Byggtorget. Kurset har også vært 
avholdt for studenter hos UMB på ÅS. 
 
Kurs i enøkrehabilitering er gjennomført for følgende målgrupper: 

o Ansatte i byggevareutsalg: 901  
o Huseiere/privatpersoner:  255  
o Proffaktører:     838 

Totalt    1.994 kursdeltakere 
 

Kursene er gjennomført som følger: 
Fagkurs for Byggmakker sine ansatte og deres utvalgte proff-kunder. 3 times kurs hos 33 
byggevareutsalg rundt omkring i hele Norge. Det var byggevareutsalgene som sendte 
invitasjon til sine kunder. Noen leverandører hadde utstilling av relevante varer i pausene på 
kurset. Program for kurset ligger i vedlegg 2. Byggmakker sendte Quest-back evaluering til 
alle deltakerne. Et sammendrag av resultatet er presentert under kapittel 2.3.4.  
 
Optimera holdt 3 timers kurs for sin ledergruppe. Dette ble etterfulgt av kurs for proffselgere 
11 steder rundt om i Norge. Aktiviteten støtter opp under arbeidet med «Multikomfort» som 
er et samarbeid med Brødrene Dahl. 
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Byggmakker har satset på utdanning av egne energirådgivere i form av ansatte ved sine 
byggevareutsalg. Vi utviklet et 3 dagers kurs med fokus på helhetstankegang, 
støtteordninger, energiberegninger og energimerking. Kurset ble evaluert i form av 
Questback til deltakerne. Et sammendrag av resultatene er presentert under kapittel 2.3.3. 
 
For Byggmakker har vi utviklet og gjennomført opplegg for temakvelder for boligeiere som 
kan finne sted i byggevareutsalget. Ansatte er kurset for å kunne holde slike temakvelder 
selv, men vi har vær engasjert for å gjennomføre en del slike kurs. Evaluering fra «Guttas 
kveld» ble gjennomført i form av et kort spørreskjema som ble delt ut på tampen av kurset. 
Resultatet presenteres under punkt 2.3.1. 

2.2.3 Gjennomføring av prosjektledelse av rehabiliteringsprosjekter 
Ved helhetlig rehabilitering og oppgradering av en enebolig blir dette et flerfaglig prosjekt 
med flere håndverksfag involvert. Vi utviklet og tilbyr til boligeiere en tjeneste der vi bistår 
boligeier med rådgivning og prosjektledelse. Vi tar utgangspunkt i enøk-rapporten og 
vurderer hva som er mulig å få til innenfor boligeier sine økonomiske rammer. Vi bistår med 
anbud, kontrahering, oppfølging underveis både faglig og fremdrift, samt at vi sørger for at 
det blir gjennomført ferdigbefaring. 
 
Tjenesten ble tilbudt til boligeiere som kjøpte en enøk-rapport, men ble også markedsført i 
avisannonser og på våre websider. 
Tjenesten består i følgende oppgaver: 

 Gjennomgang av enøk-rapport med boligeier for å prioritere tiltak opp mot 

økonomiske rammer. 

 Utarbeide anbudsunderlag for ulike håndverksfag 

 Gjennomføre anbudsprosess 

 Sørge for at det utarbeides kontrakt mellom boligeier og hver enkelt håndverker 

 Utarbeide fremdriftsplan og følge opp denne 

 Følge opp kvalitet på arbeider og at fakturering er i henhold til avtale, samt at alle 

tilleggsarbeider blir bestilt skiftelig 

 Gjennomføre ferdigbefaring, og følge opp at avvik lukkes 

Totalt har vi hatt prosjektledelsen på 4 oppgraderingsprosjekt. Opplevelsen til boligeier er 
evaluert i form av telefonintervju som er utført av Segel AS. Prosjektene er nærmere 
beskrevet under punkt 2.4 i rapporten sammen med resultatene fra spørreundersøkelsen. 

2.3. Organisering  
Prosjektet er gjennomført med Bolig enøk sine egne ansatte med støtte fra Segel AS når det 
gjelder metodikk og gjennomføring av evalueringsarbeid i form av intervju og analyser. 
Fremdrift og innretning på arbeidene er fulgt opp gjennom prosjektmøter underveis. 
Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av juni 2013. 

3. Resultater  

3.1.     Resultater fra analysen av Enøkrapporter  
Det er intervjuet 33 boligeiere som har fått utført energibefaring på boligene sine.  
 
Formålet med denne undersøkelsen var å lære mer om boligeier sine vurderinger og om 
beslutningsprosessen, samt å få kunnskap om hvordan tjenestene kan forbedres.  
Spørreundersøkelsen ble delt opp i 5 faser som man ønskte mer informasjon om.  
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 Oppmerksomhet – hvilke kanaler er det som tilsynelatende fanger opp flest 

potensielle interesserte/er mest effektive?  

 Informasjon om respondenten – kan man finne karakteristika som går igjen blant de 

som er boligeiere, og på denne måten segmentere markedet ytterligere? 

 Gjennomføring av rapporten – hvordan opplevde boligeierne selve befaringen? Hva 

er boligeierne mest opptatt av? 

 Spørsmål omkring selve rapporten – Er informasjonen i rapporten tilstrekkelig? 

 Rehabiliteringsplaner – Få informasjon om hvilke rehabiliteringsplaner som vurderes, 

og i hvilken grad disse fører til energieffektive resultater? 

Selve undersøkelsen ble utført av Segel AS på vegne av Bolig Enøk.  

3.1.1 Boligeierne  
Det kan se ut som om de fleste av respondentene i undersøkelsen bevisst har søkt 
informasjon om energieffektivisering når de har kommet til Bolig Enøk.  De fleste oppgir at de 
har fått informasjon om Bolig Enøk gjennom jobb eller kontakter man har i andre 
sammenhenger. Flere oppgir også Oslo kommune – Bymiljøetaten som informant om 
tilbudet.    
 
 

 
 
Figur 1: Hvordan boligeierne ble kjent med tilbudet 
 
Det er et tydelig skille på boligens byggeår blant respondentene.  Av 30 respondenter har 24 
oppgitt at huset er fra 1960-årene eller eldre.   
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Figur 2: Fordeling av boligens byggeår 
 
I flere prosjekter har man hatt en hypotese om at dersom man nylig har overtatt boligen, eller 
har bodd i boligen en kortere periode enn 3 år, så er man mer tilbøyelig til å ønske en 
rehabilitering av huset.   Denne hypotesen blir ikke forsterket i denne undersøkelsen, til tross 
for at 7 av respondentene hadde bodd der i kortere tid enn 3 år.   

Med den kunnskapen vi har om respondentene, er det likevel grunn til å tro at denne 
hypotesen likevel kan ha noe for seg, fordi 7 av respondentene i utgangspunktet ble 
kontaktet i forbindelse med One-stop-shop kurs på Nordfjordeid. Alle disse hadde nok ikke 
selv kontaktet Bolig Enøk for en energibefaring. Alle disse har bodd i huset i mer enn 20 år. 

  

Figur 3: Fordeling av hvor lenge man har bodd i huset 
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3.1.2 Befaringen 
Befaringen ble avtalt på forhånd med boligeier, og det er en klar overvekt av respondenter 
(27 av 30) som sier at de fikk tilstrekkelig informasjon i forkant og visste hva som ville skje. 
De ble også bedt om å sende tegninger av boligen til Bolig Enøk på forhånd, dersom disse 
var tilgjengelige.  
 
Bolig Enøk ønsket å få vite hvordan de opplevde selve befaringen, og hvordan de opplevde 
møtet med rådgiveren fra Bolig Enøk.  
 

 

Figur 4: Hvordan fremsto rådgiveren 

Generelt kan man si at rådgiveren får gode tilbakemeldinger fra respondentene.  Den 
vannrette aksen i tabellen henviser til ”score, fra 1-5, der 1 er «i svært liten grad» og 5 er i 
svært høy grad». Den loddrette aksen til venstre viser antall respondenter som har gitt de 
forskjellige scorene.  

Av 30 respondenter totalt har alle gitt rådgiveren score 4 og 5 på hvordan vedkommende 
lyttet til huseiers problemstillinger. På spørsmål om hvorvidt huseier følte han/hun lært noe 
underveis har 21 sagt at de lærte mye (score 4 og 5) mens 4 mener de lært 
mindre/ingenting. Det samme gjelder for diskusjon av eventuelle løsninger, 21 av 
respondentene mener de diskuterte aktuelle løsninger for sitt hjem, men 2 syns det ble for 
lite av dette.  

Det som ble diskutert og særlig nevnt av respondentene var installasjon av balansert 
ventilasjon.  Ellers ble også nevnt:  

 Ulike løsninger knyttet til etterisolering 

 Utfordringen med inneklima i forbindelse med etterisolering 

 Varmegjenvinning 

 Hvordan man kunne vurdere de forskjellige rehabiliteringsløsningene mot hverandre 

– hvilke løsninger man burde velge 

 Oppvarmingsløsninger 

26 av totalt 29 respondenter mener at rådgiveren virket troverdig; score 4 og 5.  
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3.1.3. Innholdet i rapporten 
 

 

Figur 5: Hvor nyttig var informasjonen i rapporten 

23 av 29 respondenter sa de visste noe om innholdet fra før, men likevel har 25 svart at dette 
var nyttig informasjon.  3 har svart at de ikke visste dette fra før i det hele tatt. 3 har svart at 
noe av det var nyttig og 1 har svart at det ikke var nyttig informasjon.  

Etter at respondentene hadde svart på dette spørsmålet, ble de likevel utfordret med 
spørsmålet om hvis de skulle nevne noe de savnet i rapporten, hva ville det være:  

 Mer om status for varmetapet. Hvor er det? Hvilke vegger, vinduer er verst? Gjerne 

trykktestet huset for å finne ut hvor tett det er. 

 Rapporten fokuserer mye på optimale løsninger. Dette er fint, men burde også være 

mer skreddersydd til det budsjettet boligeier har.  Mange av disse løsningene er 

vanskelige å oppnå.  Hvilke løsninger er best for huseier å gjøre utfra budsjettet 

vedkommende har. Hvilke tiltak lønner seg i det lange løp? 

 Anbud på rivingskostnader. 

 Mer informasjon for prisen på rapporten. Synes informasjonen ble for generell. 

 Savnet ingenting. Rapporten bekreftet det vi trodde.  

 Alternative løsninger. 

 Hadde god kommunikasjon på messen. Vedkommende rådgiver visste akkurat hva 

jeg var ute etter. Jeg sa fra om at jeg skulle strippe hele huset. Måtte jeg forsterke 

bæreevnen? -hvor mye isolasjon? etc. De sa også at de kunne søke om støtte, som 

jeg trodde. Men så kunne han ikke likevel (Østfold har ingen støtteordninger). Jeg 

føler meg lurt. Fikk ikke svar på noe av det jeg ville. Eneste grunnen til at jeg ikke har 

kastet den er fordi der er noen tekniske spesifikasjoner som jeg kan komme til å 

trenge. Skal gjøre rehabiliteringen selv, bare leie inn til fag som i forhold til 

forskrifter/forsikringer.  

 Skulle gjerne hatt mer prisoverslag, men forstår at dette er vanskelig uten grundigere 

undersøkelser. Burde være mulig å få dette mot mer betaling. Er mine vinduer 

standard? Mer om evt. investeringer opp mot besparelser.  

 Synes det blir litt lite konkrete tiltak. Generelle uttalelser er vanskelige å gå videre 

med. Ett av tiltakene var "helt høl i hue" (installasjon av pellets ovn). 
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 Kostnader.  Sette ulike løsninger opp mot hverandre, hva som ville være den beste 

løsningen samt kostnader. 

 Kanskje litt mer detaljer om hvert tiltak, - hvilke metoder skal vi bruke for isolering i tak 

- skal vi bruke argongass i vinduer eller annen type gass? Nå har vi måttet lese oss 

opp selv før vi har tatt beslutning. 

 Dette er nok en ekstratjeneste, men kanskje litt informasjon om hvordan jeg skulle 

etterisolere den ene veggen. Ellers savner jeg ikke noe. Kunne selvsagt ha tenkt meg 

mer informasjon om konkrete tiltak, men vet at jeg ikke kan få mange detaljer for den 

prisen som jeg betalte.  

 Supplere befaring med byggetekniske løsninger, jeg hadde spørsmål om hva jeg 

burde gjøre, burde jeg rive - bygge nytt? Vil det lønne seg for meg å gjøre tiltakene - 

eller blir det for vanskelig i forhold til husets tilstand. 

 Som privatperson, ville jeg ønsket mer informasjon om økonomi og hvilke tiltak som 

lønner seg. 

 Dette er en teoretisk tilnærming. Som boligeier kunne jeg ønsket meg en mer praktisk 

tilnærming, hvordan skal jeg gjøre dette, - hva nå? Tiltak først og sist? Tlf. nr og 

kontaktpersoner som kan hjelpe meg videre innenfor hvert enkelt fag. 

 

 

Figur 6: Hvor fornøyde var respondentene  

Som siste spørsmål i denne delen ble respondenten spurt om hvor fornøyd han/hun var totalt 
sett med rapporten.  Svarene viser at 23 av 29 var godt og meget godt fornøyd (4 og 5) med 
informasjonen.  3 respondenter er middels fornøyd og 1 er misfornøyd med informasjonen.  

3.1.4. Rehabiliteringsplaner 
 
Som analysen viser sier respondentene at befaringen og rapporten har påvirket deres 
rehabiliteringsplaner. Vi ønsket å teste dette, og derfor ble også respondentene spurt om 
hvilke tiltak de hadde tenkt på før de kontaktet Bolig Enøk, og hvilke rehabiliteringsplaner de 
hadde etter at de hadde fått mer kunnskap om sitt eget hus og råd fra Bolig Enøk.  
 
 
Dette svarte respondentene om hva de opprinnelig hadde planlagt før rapporten:  
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Figur 7: Aktuelle tiltak vurdert som aktuelle før gjennomføring av analysen 
 
Etterisolere er det tiltaket som flest av respondentene nevner er aktuelle tiltak. Det neste er 
skifte av vinduer. Det kan se ut som om dette er ganske omfattende rehabiliteringstiltak, og 
spørsmålet er om man kan slutte av dette at de som tar kontakt med Bolig Enøk vurderer det 
slik at de står fremfor en større rehabilitering/oppgradering? 
 
Og dette var planene etter rapporten:  
 

 

Figur 8: Aktuelle tiltak vurdert som aktuelle etter gjennomføring av analysen 
 

Omfanget av rehabiliteringen varierer, men for de fleste er den relativt omfattende. 
Etterisolering, skifte av vinduer og installasjon av balansert ventilasjon er de tiltakene som er 
nevnt av flest respondenter (11 eller flere).  

Dette blir forsterket av spørsmålet om opplysningene i rapporten eller enøkbefaringen har 
påvirket rehabiliteringsplanene.   
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Figur 9: Har opplysningene i rapporten påvirket respondentene? 

Av 29 respondenter sier 21 at rapporten har påvirket deres valg av rehabiliteringstiltak, 14 
har allerede anbefalt den videre og 12 ønsker å gjøre det.  

Ja, rapporten har påvirket mine tiltak:  

 Installert balansert ventilasjon - hadde ikke tenkt på det før. Byttet vinduer og 

verandadør.  

 Isolasjon av grunnmur utvending. Skal gjøre dette allerede i høst. Vi skulle pusse opp 

kjøkken og isolere innvendig. Nå gjør vi ikke det, vi gjør utvendig i stedet 

 Kommer til å rive. 

 Ønsker å følge noenlunde prioriteringslisten. 

 Gjør mer enn vi hadde tenkt før rapporten. Følgjer rådene i rapporten 

 Kanskje. Men jeg må bearbeide de litt først 

 Vi fikk forståelsen av at det gikk an å bygge på en etasje; råd om hvordan vi kunne 

gjøre dette, og hva vi burde gjøre i samme slengen. Som for eksempel etterisolering. 

 Måten jeg skal isolere yttervegger på (tekniske løsninger) 

 Vi utbedrer i forhold til rapporten 

 Vi har fått konkrete tiltak som vi følger, samt et grovt anslag på hva dette vil koste.  

  Jeg kommer til å installere balansert ventilasjon 

 Ja, vannboren varme i gulv 

 Balansert ventilasjon 

 Skifte av tak 

 Ja, vi kommer til å rive fremfor å rehabilitere 

 Ja, kommer ikke til å rehabilitere, bruke huset som "hytte" 

 Ja, - Grundig rapport som gjorde det lettere å foreta undersøkelser i etterkant - på 

hvilke løsninger som finnes, og dermed diskutere med leverandører av energikilder. 

 Ja - rapporten vil påvirke på en eller annen måte, men vi har ikke startet opp ennå. Vi 

vil for eksempel etterstrebe å bruke nye tekniske forskrifter, 3-lags vindu etc. 
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Bolig Enøk ønsket også å vite noe om fremdriften i rehabiliteringsplanene, og 28 
respondenter har planer om å følge rådene, 13 har allerede startet på rehabiliteringen. 
 

 

Figur 10: Har en gjennomført tiltak eller ikke, og har en fulgt rådene i rapporten 

15 har ennå ikke startet, men planlegger å følge tiltakene i rapporten.  1 person har startet 
opp men ikke fulgt rådene, og 1 har ennå ikke startet opp, og akter heller ikke å følge rådene 
i rapporten.  

 

 

Figur 11: Når planlegges rehabilitering av boligen 

17 av respondentene planlegger oppstart av rehabilitering allerede neste år, mens 10 ser for 
seg at de vil bruke 2-5 år på gjennomføringen av alle tiltakene.  
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Figur 12: Hvordan skal rehabiliteringen gjøres 

De fleste har planer om å sette bort hele jobben og samtidig gjøre noe selv (9 respondenter) 
Ytterligere 3 vil sette bort hele jobben. 9 svarer at de vil gjøre alt på en gang når de først 
setter i gang, mens 7 ønsker å strekke det litt ut i tid.  6 respondenter ønsker å bruke Bolig 
Enøk videre i prosessen.  

 

 

Figur 13: Søknad om finansieringsstøtte 

27 av respondentene svarer at de er kjent med hvilke støtteordninger som eksisterer. 19 
respondenter har søkt/kommer til å søke om støtte, mens 10 svarer avvisende på dette 
spørsmålet.   Av de som ble nevnt var Enøketaten i Oslo, Enova, samt SMIL midler.  
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Oppsummert vil man peke på følgende punkt i resultatet av denne undersøkelsen:  

a. Aktuelle tiltak:  

Før gjennomføringen av enøkbefaringen, tenker de fleste på tiltak som etterisolering og skifte 
av vinduer, samt bytte energikilde.  I samtalen med de fleste er ventilasjon noe som kom 
frem først i samtalen med Bolig Enøk, og dette viser også resultatet. I forkant sier 4 at de 
skal bytte ventilasjon. 11 sier at installasjon av balansert ventilasjon kom frem som aktuell 
løsning under befaringen. Etter befaring sier 11 at de skal installere balansert ventilasjon. Da 
har de fått lære mer om hvilke effekt dette tiltaket har for energisparing, reduksjon av fare for 
fuktskader, komfort og luftkvalitet.    

b. Boligens byggeår: 

Bolig Enøk har satset på hus fra 60-80-årene i sin forretningsmodell, men de fleste som tar 
kontakt har hus som er mye eldre. Bør segmentet/kommunikasjonen endres?  

c. Enøkrapporten som produkt: 

I samtalene med respondentene uttrykte de fleste stor tilfredshet med rapporten og 
gjennomføringen. Likevel kan det påpekes at noen stilte spørsmål med at informasjonen var 
noe ”opplagt”, at man følte at det ble mye ”kopiering” i rapporten/status/tiltak var noe 
generelle” og at man brukte relativt liten tid på selve befaringen.  

Det blir derfor viktig å fokusere på at produktet blir så ”skreddersydd” som mulig, og slik at 
huseier føler at dette virkelig er status på hans hus. Det kan være små endringer, kanskje 
redusere noe av ”den generelle biten” eller skille tydelig den generelle biten fra tilstand og 
tiltak på gjeldende bolig.  

d. Gjennomføring av rehabiliteringen:  

I spørsmål 12 c kunne respondentene velge flere alternativ.  De fleste av respondentene 
ønsket å sette bort hele jobben, mens noen ville gjøre deler selv. Det kom frem under 
samtalene med flere at det var mindre aktuelt å bruke Bolig Enøk til prosjektledelse pga 
prismodellen for honorar som var i prosent rehabiliteringen. Flere nevnte dette i forbindelse 
med at dess større rehabilitering, dess mer tente Bolig Enøk på jobben. Bolig Enøk har 
derfor endret denne prisstrategien. 

 

3.2. Resultater fra dybdeintervju med 3 boligeiere som har fått utført 
prosjektledelse 
 
I tillegg til intervjuene med boligeiere som har fått utført energibefaring og – rapport, har man 
dybdeintervjuet 3 boligeiere som har gjennomført en rehabilitering i Bolig Enøks regi. 
 
De tre som har utført rehabilitering på boligene sine, ble intervjuet etter at de hadde fått utført 
enøkrapport, og etter at rehabiliteringen er gjennomført. I disse dybdeintervjuene har 
boligeierne utdypet hvordan de opplevde beslutningsprosessen i forkant av rehabiliteringen, 
deres opplevelse av selve gjennomføringen og til slutt en evaluering av både prosess og 
resultat. 
 
Beslutningsprosessen i forkant av rehabiliteringen dreier seg i hovedsak om hvorfor de 
valgte en prosjektleder for jobben, hva var viktigst for valg av tiltak og hvilke tiltak som ikke 
ble valgt utfra de beste løsningene:  
 
Valg av prosjektleder:  
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- Ønsker en objektiv part til å kvalitetssikre løsningene 

- Behov for noen til å holde i trådene, og passe på effektiv fremdrift 

- Kontroll med økonomien  

Hva var avgjørende for valg av tiltak:  
- Råd fra enøkrapporten 

- Råd fra prosjektleder 

- Pristilbud 

Alle respondentene sier at de ikke hadde vurdert installasjon av balansert ventilasjon 
selv, men at de valgte dette utfra råd fra Bolig Enøk.  
 
På spørsmål om hvordan huseierne opplevde selve gjennomføringen av 
rehabiliteringen svarte de slik på de forskjellige spørsmålene:  
 
Hvordan opplevde de å bo i huset under rehabiliteringen:  

- Litt støv, men dette var man forberedt på 

Underveis i rehabiliteringen opplevde huseierne ulike uforutsette utfordringer som 
man måtte ta stilling til underveis:  

- Uforutsette faktorer knyttet til bærekonstruksjoner 

- Uforutsette faktorer knytt til vær og forhåndsregler (skifte av tak) 

- Feilmålinger knyttet til opplegg for balansert ventilasjon.  

Felles for alle respondentene var likevel at de mente disse ble løst gjennom en god 
og åpen dialog med prosjektleder og aktuelle underleverandører, og det ble valgt nye 
løsninger som huseier ble fornøgd med. Respondentene opplyste også at Bolig Enøk 
passet på at problemstillingen ble adressert til riktig underleverandør, og at disse ble 
holdt ansvarlig for å rette opp evt. feil/mangler.  
 
Alle respondentene gav inntrykk av at de hadde en god dialog med prosjektleder 
underveis i hele prosessen. De ble tatt med på alle avgjørelser underveis.  
 
Oppsummert oppgav de følgende positive og negative opplevelser underveis i 
rehabiliteringen:  
Negative:  

- Prosjektleder kunne ha vært mer tydelig overfor underleverandører som var uenige 

seg i mellom om løsninger 

- Har fortsatt ett behov som ikke ble løst. Kunne dette ha blitt løst med et litt høyere 

budsjett – og dialog om dette mellom meg og Bolig Enøk i forkant av rehabiliteringen 

Positive:  
- Prosjektleder hadde streng og god kontroll på håndverkere, tidsbruk og 

reklamasjoner 

- En som holdt i trådene og passet på effektiv fremdrift 

- Komforthevingen, og også positivt overrasket over den visuelle forbedringen av huset  

I sluttevalueringen av rehabiliteringen og opplevelsen av resultatet vil respondentene 
trekke frem følgende faktorer:  
 
Viktigste resultatet av rehabiliteringen:  
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- Utbedret skade 

- Mer plass 

- Bedre komfort 

- Energisparing 

Hvordan ble de økonomiske resultatet:  
- Lite avvik på + 4 % utfra budsjett, på forhånd – godkjente tilleggsarbeider 

- I tråd med budsjett 

Alle respondentene ville anbefale andre å gjennomføre denne typen rehabilitering, 
både med omsyn til resultat og til bruk av prosjektleder.  
 
På spørsmål om hvordan boligeier opplevde andre aktører som var inne i bildet ble 
det kommentert fra en boligeier at de kommunale gebyrene forbundet med endringer 
på huset er for dyre, sett i sammenheng med at tiltakene som skal gjennomføres har 
stor samfunnsmessig nytte. Det samme gjelder for manglende fleksibilitet og 
restriksjoner fra kommunale myndigheter på visuelle endringer på huset (Solfangere 
ble sett på som fasadeendring).  
 
Ingen av respondentene har opplevd spesielle utfordringer i etterkant av 
rehabiliteringen, og på spørsmål om energiforbruket har gått ned, svarer 
respondentene følgende:  

- Ja- men det er vanskelig å estimere. Har hatt takstmann på huset og huset har hatt 

en verdiøkning 

- Har ikke målt, men jeg bruker i alle fall ikke mer, og nå har jeg bedre inneklima 

- Nei, men jeg har høyere komfortnivå uten å forbruke mer energi 

 
Ser man resultatene fra intervjuundersøkelsen om enøkrapporten og fra denne 
dybdeundersøkelsen under ett, kan man gjøre seg følgende oppsummerende 
betraktninger:  
 

- Ikke alltid enkelttiltak som er avgjørende for totalresultatet av rehabiliteringen, men 

sammensetningen av tiltak. Derfor bør man ha tilskuddsordninger som i større grad 

ser på helheten av rehabiliteringen i tillegg til ordninger knyttet til enkeltprodukt. 

- De fleste huseiere opplever sin bolig som unik – og ønsker en plan som er 

skreddersydd deres behov. Dersom slike enøkbefaringer og tiltaksplaner skal ha 

effekt, og være troverdige nok for huseier til virkelig å gjennomføre tiltakene, er det 

viktig at rapporten er så individuell som mulig innenfor de kostnadsrammene som 

boligeier er villig til å betale for. 

- Det er fortsatt kompetansegap hos plan- og bygningsmyndigheter når det gjelder 

helhetstenking og fleksibilitet omkring gode enøkrehabiliteringer (se vedlegg 8). 

 
 

3.3 Resultater fra gjennomføring av kurs  
Som del av dette prosjektet utviklet vi konkrete kurspakker mot de ulike målgruppene: 

1. Boligeiere (se vedlegg 4 for agenda/innhold) 

2. Ansatte i byggevarehandelen (se vedlegg 3 for agenda/innhold) 
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3. Utførende proffaktører (se vedlegg 2 for agenda/innhold) 

Kursene er utarbeidet i samarbeid med industriaktører i bransjen. Kursene er dessuten blitt 
modifisert noe underveis som følge av erfaringer en har gjort, og blitt oppdatert med ny 
informasjon om myndighetenes virkemidler (Klimaforliket på Stortinget, revidering av TEK og 
støtteordninger, etc). 
 

3.3.1 Resultater fra kurs rettet mot boligeiere 
Vi har avholdt 6 kurs for boligeiere med et samlet deltakertall på 255, samt et kurs for 
studentene på UMB på Ås. 
 
Kursene hadde en varighet på om lag 1 time og ble avholdt i lokalene til byggevarebutikker. 
De var selv ansvarlige for lokal markedsføring. Under følger resultater fra evalueringene fra 
kurset som er blitt arrangert sammen med Byggmakker og som ble kalt "Guttas kveld". 
Resultatene baserer seg på svar fra 71 kursdeltakere. 
 
På spørsmål om hvor de fikk høre om kurset så svarte respondentene slik: 

 
Figur 14: Gjennom hvilke kanaler ble respondentene kjent med kurset 
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Figur 15: Aldersfordeling av respondentene 
Boligens byggeår fordelte seg som følger: 

 
Figur 16: Boligens byggeår 
 
 
Hvor lenge har boligeier bodd i boligen: 

 
Figur 17: Antall år nåværende eier har bodd i boligen 
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På spørsmål om hva boligeier er kjent med som tidligere er utført av rehab på boligen så var 
svarene som følger: 

 
Figur 18: Tidligere utførte rehabiliteringer 
 
 
 
På spørsmål om hvilke konkrete behov boligeier har for boligen så var svarene som følger: 

 
Figur 19: Konkrete behov 
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Figur 20: Aktuelle tiltak som når vurderes av boligeieren  
 
 
I hvilken grad fikk du ny informasjon i løpet av kurset, der 1 er «Svært liten grad» og 5 er 
«Svært stor grad» 

 
Figur 21: I hvilken grad fikk respondentene ny informasjon på kurset 
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På spørsmålet: «Har det du har lært ført til at du vil prioritere annerledes enn tidligere for 
fremtidig rehabilitering?» så svarte hele 50 % at det ville det gjøre. 19 % svarte «nei», mens 
31 % var usikre. 
 
På spørsmålet: «Ønsker du at noen fra butikken skal ta kontakt for en oppfølging?» så svarte 
73 % at det var ønskelig. Dette er en god indikasjon på at faglig temakveld / minikurs kan 
være en effektiv måte å knytte kontakt med boligeiere som har planer for boligen sin. 
 

3.3.3 Resultater fra kurs rettet mot ansatte i byggevarehandelen 
Hittil har vi avholdt 15 kurs for ansatte i byggevarehandelen og med et samlet deltakertall på 
901. 
 
I februar og april 2013 gjennomførte vi et tre dagers energirådgiverkurs for 115 utvalgte 
ansatte i Byggmakker. Omtale av kurset kan leses her; 
http://byggmesteren.as/2013/02/06/oker-satsingen-pa-energikunnskap/  
 
Evalueringene av dette kurset presenteres under og det baseres seg på svar fra 88 
kursdeltakere. 
 
 
Fordelingen av hvilke kundegrupper respondentene jobbet mot er vist i grafen under: 

 
Figur 22: Ansatte i Byggmakker på energirådgiverkurs fordelt etter kundegrupper 
 
55 % av respondentene ble sendt på kurset, mens 45 % meldte seg selv på. 
37 % av deltakerne hadde deltatt på et fagkurs om enøk året før. Blant de som jobbet med 
proffkundene hadde drøyt halvparten av disse deltatt på fagkurset tidligere, mens for de som 
jobbet mot forbrukerkundene var andelen ca 23 %. Kategorien "annet" er deltakere fra 
ledelsen og administrasjonen. I diskusjonen videre vil vi ikke omtale denne gruppen spesielt. 
 
Grafen under illustrerer hvordan respondentene vurderte sin egen kunnskap om temaet før  
Energirådgiverkurset (der 1 er svært lite erfaring og 5 er svært mye erfaring): 
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Figur 23: Kursdeltakere sin vurdering av egen erfaring fra fagområdet 
 
Svarene under viser hvor relevant respondentene mente i gjennomsnitt de ulike temaene var 
for deres arbeidssituasjon (1 er svært lite relevant og 5 svært relevant): 

 
Figur 24: Vurdering av relevans av de ulike temaene på kurset 
Når respondentene skulle velge kun 1 av temaene som hadde det beste faglige innholdet, så 
svarte 64% "enøkrehabilitering av boliger i praksis. På dette spørsmålet var det liten forskjell 
i svarene mellom de som jobbet mot proffaktører og de som jobbet mot boligkunder. 
 
Grafen under illustrerer i hvilken grad deltakerne fikk tilført ny kunnskap på de ulike temaene 
(1 er svært lite informasjon og 5 svært mye informasjon). 
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Figur 25: I hvilken grad fikk deltakerne ny informasjon på de ulike temaene 
 
Illustrasjonen under viser hvordan deltakerne vurderer utbytte av kurset (1 er helt uenig og 5 
er helt enig): 

 
Figur 26: Deltakernes vurdering av utbytte fra kurset for Byggmakker 
 
Det er spesielt interessant å merke seg at over halvparten (51,7 %) er helt enig (5) i at de ser 
et nytt potensiale i energifagområdet etter dette kurset. Om en tar med de som har svart 4, 
så er det hele 84 % som ser dette potensialet (med svar 4 og 5). 
På dette spørsmålet ser de som jobber mot forbrukerkunder det største potensialet siden 
hele 71,9 % av disse har gitt en femmer på dette spørsmålet mot 38,5 % blant de som jobber 
mot proffaktørene. Dette bildet jevner seg imidlertid noe ut om en tar med de som har svart 4 
på dette spørsmålet: 

 Blant de som jobber mot forbrukerkundene 21,9 % som sa «4» (dvs 4 og 5; 93,8 %) 

 Blant de som jobber mot proffaktørene 46,2 % som sa «4» (dvs 4 og 5; 84,6 %) 

Denne forskjellen kan ha ulike forklaringer; kan det være fordi en større andel av de som 
jobber mot proffene hadde deltatt på enøk-kurs tidligere og derfor allerede sett dette 
potensialet? Eller er det fordi proffaktørene fortsatt er konservative og er en bremse for 
utviklingen? 
 
Tilsvarende er det også interessant å merke seg at 50 % har gitt en femmer og 30,7 % en 
firer på spørsmålet om de er blitt mer motivert å jobbe med temaet. Også her er det 
forskjeller mellom de to gruppene: 

 Jobber mot proff Jobber mot forbruker 

Andel gitt 4 42,5 % 21,9 % 

Andel gitt 5 32,5 % 68,8 % 

 
På spørsmålet om en kan tenke seg ytterligere kursing innen temaet ser vi den same 
tendensen til litt ulik styrke i interessen: 

 Jobber mot proff Jobber mot forbruker 

Andel gitt 4 35,0 % 15,6 % 

Andel gitt 5 35,0 % 65,6 % 

  
Kurset scoret ellers gjennomgående meget bra på gjennomføring, foredragsholdere og 
teknisk avvikling. 
 
Tabellen under viser den samlede scoren på hvor fornøyd deltakeren var med 
energirådgiverkurset, og viser at det var ingen som ga dårligere score en "nøytral" (en treer). 

 Jobber mot proff Jobber mot forbruker Annet 
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Andel gitt 1 eller 2 0 0 0 

Andel gitt 3 12,5 % 6,3 % 12,5 % 

Andel gitt 4 57,5 % 46,9 % 50,0 % 

Andel gitt 5 30,0 % 46,9 % 37,5 % 

 
Snittet for alle viser at kun 10 % gav en treer, dvs at hele 90 % ga en firer eller femmer. 
 

3.3.4 Resultater av kurs rettet mot utførende proffaktører 
Hittil har vi avholdt 36 kurs for utførende proffaktører og med et samlet deltakertall på 838. 
Kursene har vært avholdt rundt om i hele landet ved lokale byggevareutsalg. Det ble 
gjennomført evaluering ved hjelp av Questback ved en del av kursene og resultatene som 
følger er basert på svar fra 402 kursdeltakere. Spørsmålene som ble benyttet følger i 
vedlegg 5. 
 
På en skala fra 1 til 5 skulle deltakerne vurdere i hvilken grad ulike tema på kurset var 
relevant for dem, der 1 var «Svært lite relevant» og 5 var «Svært relevant». 
 

 
Figur 27: Proffaktørers’ vurdering av relevans av ulike temaer 
 
Alle hoveddelene av kurset ble av deltakerne vurdert som meget relevante. 
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Deltakerne ble bedt om å vurdere i hvilken grad de fikk ny informasjon for hvert av disse 
temaene, der 1 var «Svært lite ny informasjon» og 5 var «Svært mye ny informasjon»

 
Figur 28: Proffaktørers vurdering i hvilken grad de fikk ny informasjon på kurset 
 
Når deltakerne ble bedt om å velge det temaet som hadde det beste faglige innholdet (og det 
bare var lov å velge ett tema) så fordelte svarene seg som følger: 

 

 
 
 
 

 
Figur 29: Proffaktørenes’ vurdering av hvilket tema som hadde det beste faglige innholdet 
1 var «Nye myndighetskrav», 2 var «Kyotopyramiden og helhetstenking ved rehabilitering», 3 
var «Støtteordninger og energimerking» og 4 var «Enøkrehabilitering av boliger i praksis». 
 
På spørsmål om «Hvilken effekt har et slikt kurs har på deg?», så svarte hele 84 % av 
deltakerne at de blir mer motivert, mens bare 12 % mente at slike kurs ikke påvirker deres 
motivasjon. 
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Deltakerne ble spurt om i hvilken grad de kunne tenke seg ytterligere opplæring/kurs om 
temaet enøk rehabilitering, og svaret ble meget entydig positivt. 

 
Figur 30: Proffaktørenes’ interesse for ytterligere kursing om temaet 
 
Alternativ 1 var “Nei”, alternativ 2 var “Ja”, mens det tredje alternativet var “Vet ikke”. Hele 
85 % av kursdeltakerne svarte positivt på at de kunne tenke seg ytterligere kurs og 
opplæring i dette temaet. 
 
Kursene varte i 3 timer inkludert 2 pauser på om lag ett kvarter. De ble i all hovedsak avholdt 
i lokalene til byggevareutsalget, men i en del tilfeller ble det leid egnede lokaler på hotell i 
nærheten. For å få vurdert disse forhold ble deltakerne bedt om å vurdere følgende forhold: 
 

  1  
Svært dårlig 

2 
        

3 
 

4 
 

5  
Svært bra 

Vet 
ikke 

N 

Navn % % % % % %   

møteledelse 0,30 % 1,50 % 6,30 % 43,50 % 47,30 % 1,30 % 400 

Kursholders 
fremførelse 

0,20 % 1,20 % 6,00 % 33,70 % 58,60 % 0,20 % 401 

innhold / tema 0,70 % 2,50 % 8,50 % 46,40 % 41,90 % 0,00 % 401 

lengde 0,20 % 2,70 % 16,20 % 45,50 % 35,30 % 0,00 % 402 

antall pauser 0,20 % 1,50 % 11,00 % 43,60 % 43,60 % 0,00 % 401 

Møterom 1,30 % 2,80 % 13,30 % 36,50 % 46,00 % 0,30 % 400 

Bevertning 0,80 % 4,30 % 11,50 % 30,80 % 51,00 % 1,80 % 400 

 
Til slutt ble deltakerne spurt om hvor fornøyde de var med kurset samlet sett. 

Navn Prosent 

Svært lite 
tilfreds 

0,20 % 

Lite tilfreds 0,70 % 

Nøytral 8,50 % 

Tilfreds 60,90 % 

Svært tilfreds 29,60 % 

N 402 
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Over 90 % svarer da at de er «Tilfreds» eller «Svært tilfreds» med enøk-kurset. 
 

3.4 Resultater fra prosjektledelse av rehabiliteringsprosjekter  
 
Enøk rapportene som er utarbeidet har resultert i minst 13 dokumenterte 
oppgraderingsprosjekt, der boligeier svarer at rapporten i stor grad har påvirket valg av tiltak 
og ambisjonsnivå. I tillegg har Bolig Enøk hatt rollen som prosjektleder for boligeier i 4 
rehabilitering/oppgraderingsprosjekt som presenteres i denne rapporten.  
To av prosjektene ble justert som følge av budsjettrammene, da anbudsarbeidet ikke klarte å 
fremskaffe tilbud som samlet sett gjorde det mulig å få gjennomført alt boligeier ønsket. 
Ellers ble det hensyntatt innspillene fra Bolig Enøk. Det er i tillegg foretatt dybdeintervju med 
boligeierne om deres opplevelser og erfaringer med oppgraderingsprosjektet. Intervjuene er 
anonymisert og presenteres i vedlegg 6, 7 og 8.  
 

3.4.1. Kort om prosjekt nummer 1  
 

 
 
Bakgrunn 

• Byggeår:        1921  

• Renoveringsprosjekt:        2012  

• Nettoareal:          159 m²  

• Energiytelse før rehab i henhold til “Norsk standard”:  257,5 kWh/m²/år 

• Levert energi til oppvarming / vann før rehab beregnet i Simien: 163,5 kWh/m²/år 

• Levert energi til oppvarming / vann etter rehab beregnet i Simien 117,5 kWh/m²/år 

• Hustype:          Enebolig 

• Energimerke før oppgradering :     Orange F 

 
Rehabiliteringstiltak 

• Nye vinduer med U-verdi lik:      1,0 

• Ventilasjon med varmegjenvinning  

• Rehabiliteringsbudsjett (eks ferdigbehandling):   kr. 365.000,- 

• Netto renoveringskostnad pr m²:     kr.      2.296,- 
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• Netto renoveringskostnad pr spart kWh:    kr.           50,- 

• Energimerke etter oppgradering:     Gul F 

 

Beslutningsprosessen 

Målsetningen for prosjektet var å forbedre huset mht. energieffektivitet og montering av 

solfangere for oppvarming av tappevann.  

Som følge av et begrenset budsjett bestemte huseieren seg for å gjennomføre en enklere 

rehabilitering.  

 

Motivasjon: 

Eieren ønskte å redusere energiregningen samtidig som han ville oppnå økt komfort og øke 

andelen fornybar energi til oppvarming.  

Sentral problemstilling var fukt i kjeller, dårlige vinduer og et ønske om montering av 

solfangere på taket. Boligeier hadde også et ønske om å etterisolere innvendig for å få en 

«varmere» bolig. 

 
Konklusjoner og læring fra prosjektet 

Boligeier hadde et budsjett med en begrensning oppad på ca. kr 350.000.- og et ønske om å 
få montert solfangere på takfasade mot syd. 
Under første befaring av boligen, påpekte boligeier på eget initiativ at de var veldig fornøyd 
med inneklimaet. Vår første reaksjon var at inneklimaet var veldig dårlig. Faktisk så dårlig at 
vi i Bolig Enøk tidlig ble enige om at forbedring av inneklima måtte rykke frem til prioritering 
nr. 1 for prosjektet.  
Loftsrom, som ble benyttet som gjesterom, var etterisolert på innsiden i nyere tid. Dette var 
utført av forrige eier. Som en følge av for mye isolering på varm side av loftsrom, så falt deler 
av murpussen av. Dette fordi kondens i konstruksjonen ikke rakk å tørke opp før vinteren 
kom. Kondens ble da til is og førte til is spreng i puss-laget på ytterveggen. Første anbefaling 
var å etterisolere gavl veggene med egnet isolasjonsmateriale som skulle pusses for å 
opprettholde uttrykk på fasade. Etter å ha innhentet pris på dette arbeidet, så ble det 
prosjektet skrinlagt. Det ble uforholdsmessig dyrt.  
Etter å ha fått igjennom hos boligeier at montering av balansert ventilasjon var det beste 
alternativet for å ha kontroll på damptrykket i boligen – kombinert med de andre positive 
egenskapene et slikt anlegg har, så ble det bestemt følgende av tiltak; Vinduer i 1 og 2 etg 
ble skiftet til vinduer med U-verdi 1,0, det ble tettet rundt eksisterende takvinduer og 
balansert ventilasjon ble installert. Kundens ønske om å få montert solfangere på tak ble løst 
ved at det ble gjort klart forbindelse mellom tak og teknisk rom, med kollektor rør – for 
fremtidig montering av solfangere. Dette var en løsning kunden var godt fornøyd med. 
Kunden er veldig fornøyd med både den varme overflaten vinduene har fått og den langt 
bedre kvaliteten på inneklimaet. 
 
Intervju med boligeier i etterkant bekrefter at utdypende informasjon fra Bolig Enøk var 
utslagsgivende for at balansert ventilasjonsanlegg ble inkludert i prosjektet, samt at det ble 
valgt vinduer med en U-verdi som er bedre enn forskriftskravet. 
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3.4.2. Kort om prosjekt nummer 2 
 

 
 
Bakgrunn 

• Byggeår:        1958  

• Renoveringsprosjekt:        2012  

• Nettoareal:          130 m²  

• Energiytelse før rehab i henhold til “Norsk standard”:  210,4 kWh/m²/år 

• Levert energi til oppvarming / vann før rehab beregnet i Simien: 198,5 kWh/m²/år 

• Levert energi til oppvarming / vann etter rehab beregnet i Simien 129,9 kWh/m²/år 

• Hustype:          Tomannsbolig 

• Energimerke før tiltak:      Rød E 

 
Rehabiliteringstiltak 

• Nye vinduer med U-verdi lik:      1,0 

• Isolasjon i tak:        22 – 32 cm 

• Ventilasjon med varmegjenvinning  

• Luft til luft varmepumpe  

• Rehabiliteringsbudsjett (eks ferdigbehandling):   kr.  400.000,- 

• Netto renoveringskostnad pr m²:     kr.      3.077,- 

• Netto renoveringskostnad pr spart kWh:    kr.           45,- 

• Energimerke etter tiltak:      Orange C 

   

Beslutningsprosessen 

Målsetningen for prosjektet var å forbedre huset mht energieffektivitet og inneklima. 

Som følge av et begrenset budsjett bestemte huseieren seg for å gjennomføre en enklere 

rehabilitering.  

 

Motivasjon: 

Eieren ønsket å redusere energiregningen samtidig som han ville oppnå økt komfort.  

Sentral problemstilling var mugg i taket på loftet og dårlig inneklima. 

 
Konklusjoner og læring fra prosjektet 

Boligeier hadde et budsjett med en begrensning oppad på kr 400.000.- og denne summen 
var endelig. Boligeier forstod raskt at for å ivareta inneklima på en akseptabel måte, så måtte 
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det installeres et ventilasjonsaggregat. Dette havnet da høyt oppe på prioriteringslisten, etter 
sanering og etterisolering av loft, samt etterisolering av krypkjeller. Neste prioritering var å 
skifte vinduer og inngangsdører. Etter å ha informert boligeier om fordelen med å investere i 
et vindu med lav U-verdi fremfor et med høyere U-verdi, så ble det montert nye vinduer med 
U-verdi 1,0. Kunden har merket stor forskjell på gamle og nye vinduer denne vinteren og er 
veldig fornøyd med valget av vinduskvalitet. På oppvarmings siden ble det installert en 
luft/luft varmepumpe. Denne kombinert med gjenvinningen fra ventilasjonsanlegget og noe 
vedfyring i de kaldeste periodene, er nok til å varme opp huset til en akseptabel 
innetemperatur. Etter beskrevne tiltak, så ble det som var igjen av penger til rehabilitering 
brukt på oppgradering av det elektriske anlegget, spaltegulv for lagring på loft og ny himling 
på bad og inngangsparti i kjeller. 
 
Kunden valgte å høre på de rådene og den prioriteringen som ble gitt av prosjektleder og er 
fornøyd med både gjennomføring og resultat. Den lange og harde vinteren vi nettopp har 
hatt, har gitt de svarene man ønsket. 
 
Intervju med boligeier i etterkant bekrefter at utdypende informasjon fra Bolig Enøk var 
utslagsgivende for at balansert ventilasjonsanlegg ble inkludert i prosjektet, samt at det ble 
valgt vinduer med en U-verdi som er bedre enn forskriftskravet. 
 

3.4.3. Kort om prosjekt nummer 3 
 

 
 
Bakgrunn 

• Byggeår:        1958  

• Renoveringsprosjekt:        2012  

• Nettoareal:          236 m²  

• Energiytelse før rehab i henhold til “Norsk standard”:  382 kWh/m²/år 

• Levert energi til oppvarming / vann før rehab beregnet i Simien: 211,4 kWh/m²/år 

• Levert energi til oppvarming / vann etter rehab beregnet i Simien 125 kWh/m²/år 

• Hustype:          Enebolig 

• Energimerke før tiltak :      Orange D 

 
Rehabiliteringstiltak 

• Nye vinduer med U-verdi lik:      1,0 

• Etterisolering yttervegger og tak       

• Ventilasjon med varmegjenvinning      84 % 

• Rehabiliteringsbudsjett (ekskl ferdigbehandling):   kr.  850.000.- 
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• Netto renoveringskostnad pr m²:     kr.      3.601,- 

• Netto renoveringskostnad pr spart kWh:    kr.           42,- 

• Energimerke etter:       Gul C 

 

Beslutningsprosessen 

Boligeier har bodd i huset i 4 år, med en uakseptabel innetemperatur, og trengte derfor ikke 

lang beslutningsprosess. Valget om å installere balansert ventilasjon og fokuset på 

tettedetaljer ble gjort som en følge av informasjon fra Bolig Enøk AS. 

 

Motivasjon: 

Målsetningen for prosjektet var å oppnå en akseptabel temperatur innvendig vinterstid, uten 

å måtte sprengfyre. Dette skulle kombineres med oppgradering av boligens visuelle uttrykk.  

 

Konklusjoner og læring fra prosjektet 

Utgangspunktet for prosjektet var å oppnå en akseptabel temperatur innvendig vinterstid. 
Utvendig panel var i relativt god teknisk stand, men hadde et stort behov for maling. Panelet 
bar også visuelt preg av at det visse steder var utført av ufaglærte. 1 vindu måtte skiftes pga 
råte. 
 
Etter en gjennomgang med rådgiver fra Bolig Enøk, så ble det konkludert med at de fleste av 
vinduene skulle skiftes, det skulle etterisoleres til min. 200mm isolasjonstykkelse, ny 
rullbasert vindtetting, ny kledning, lufting over tak med ny rullbasert vindtetting, nytt taktekke 
og montering av balansert ventilasjonsanlegg med høy gjenvinngsgrad.  
 
Oppgraderingen ble ferdigstilt i oktober 2012 og på tross av en lang og kald vinter, så har det 
vært mulig å opprettholde et godt temperert inneklima, uten å øke fyringsutgiftene ut over det 
normale. 
 
Intervju med boligeier i etterkant bekrefter at utdypende informasjon fra Bolig Enøk var 
utslagsgivende for at balansert ventilasjonsanlegg ble inkludert i prosjektet, samt at det ble 
valgt vinduer med en U-verdi som er bedre enn forskriftskravet. 
 
 

3.4.4. Kort om prosjekt nummer 4 

 
 
Bakgrunn 

• Byggeår:        1988  
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• Renoveringsprosjekt:        2013  

• Nettoareal:          226 m²  

• Energiytelse før rehab i henhold til “Norsk standard”:  365,9 kWh/m²/år 

• Levert energi til oppvarming / vann før rehab beregnet i Simien: 218 kWh/m²/år 

• Levert energi til oppvarming / vann etter rehab beregnet i Simien   97 kWh/m²/år 

• Hustype:          Enebolig 

• Energimerke før tiltak :      Rød D 

 
Rehabiliteringstiltak 

• Nye vinduer med U-verdi lik:      1,0 

• Ventilasjon med varmegjenvinning      82 % 

• Vannbåren gulvvarme i begge etasjer    16 mm 

• Væske/vann varmepumpe for oppvarming av bolig og tappevann 10 kW 

• Nytt elektrisk anlegg i hele boligen 

• Nytt gulvdekke i hele boligen 

• Nytt teknisk rom 

• Nytt bad i underetasjen 

• Etterisolering av loftsarealet 

• Rehabiliteringsbudsjett (eks ferdigbehandling):   kr. 1.050.000,- 

• Netto renoveringskostnad pr m²:     kr.      4.646,- 

• Netto renoveringskostnad pr spart kWh:    kr.           38,- 

• Energimerke etter tiltak:      Gul B 

 

Beslutningsprosessen 

Boligeier bor i Bodø og kjøpte huset pga flytting til Moss i juli 2013. Boligeier ønsket hjelp til 

både løsningsvalg og prosjektledelse, da han fortsatt skulle bo i Bodø under prosessen. 

Kundens ønske var heving av bo komfort, med relativt høy innetemperatur, ønske om bruk 

av fornybar energi til oppvarming, og skifte panel. Boligeier har vært klar på at alt ikke skal 

utføres nå, men at det skal gjøres i to etapper.  

 

Motivasjon: 

Varmere inneklima, basert på gulvvarme oppvarmet med høy grad av fornybar energi. 

 
Konklusjoner og læring fra prosjektet 

Boligeier var ikke låst av et budsjett, men hadde selv klare formeninger om hvilke tiltak som 
skulle utføres og når. Boligeier hadde ikke med i sine planer å installere balansert 
ventilasjonsanlegg, men valgte å gå for den løsningen etter å ha fått informasjon om det.  
Det ble bestemt at oppgraderingen skulle skje i to etapper. Etappe 1 ble fullført juni 2013, 
mens etappe 2 utføres på et senere tidspunkt. 

1. Etablere gulvvarme i begge etasjer 

Væske/vann varmepumpe 
Balansert ventilasjonsanlegg  
Nytt elektrisk anlegg 
Nytt bad i kjeller 
Nytt teknisk rom i kjeller 
Etterisolere loft 
 

2. Etterisolere yttervegger utvendig med rullbasert vindtetting og skifte kledning. 

Skifte vinduer 
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4. Diskusjon resultater 
 

4.1 Enøkrapport med tiltaksplan  
Denne tjenesten er ny og ganske unik i markedet. Boligeieren forstår ikke behovet før 
kompleksitet, valgmuligheter og potensiale blir forklart. Det har derfor gitt liten effekt å 
annonsere denne tjenesten. Undersøkelsen viser at de fleste som har kjøpt tjenesten har fått 
den anbefalt av venner, bekjente eller Bymiljøetaten i Oslo i forbindelse med henvendelse 
om mulig støtte.  Etterspørselen etter slike rapporter har derfor vært noe lavere enn Bolig 
Enøk forventet, og det har derfor blitt utført færre rapporter enn hva som ble planlagt i 
søknaden. 
Bolig Enøk har fortløpende delt informasjon med Enova om erfaringer som gjøres med 
tjenesten, og fra 13.mai 2013 innførte Enova en støtteordning til enøk-analyser/tiltaksplaner 
for boligeiere. Samtidig ble det lansert et kurs i dette arbeidet for rådgivere. Dette har 
resultert i en økt oppmerksomhet og etterspørsel etter helhetlige tiltaksplaner. Kravene som 
Enova stiller for at det skal gis støtte til tiltaksplaner gjør at Bolig Enøk har endret og tilpasset 
denne tjenesten fra juni 2013. 
 
Det er tydelig at de fleste som søker tilstandsanalyser utført på boligen har ett behov knyttet 
til boligen;  

- Bruker mye energi 

- Kaldt hus 

- Trenger å gjennomføre en rehabilitering 

- Ønsker bedre inneklima 

Erfaringen viser at informasjonen som slike tiltaksplaner gir påvirker boligeier sine valg når 
boligen skal rehabiliteres eller oppgraderes. Dette både når det gjelder hvilke tiltak som skal 
utføres, men også ambisjonsnivå. 
 
Erfaringene som vi har er at enøkrapporter med tiltaksplaner er et effektivt virkemiddel, og vi 
opplever det derfor som meget positivt at Enova i mai 2013 har opprettet en støtteordning for 
boligeiere til en slik tjeneste. Enova har vært interessert i kunnskap om våre erfaringer med 
denne tjensten. 
 
Det er en viktig balansegang mellom detaljeringsnivå som boligeier ønsker beskrevet i 
tiltaksplanen og prisen man er villig til å betale. Det er derfor viktig med effektive 
standardiserte verktøy som gjør det mulig å gjennomføre befaring, analyse og 
rapportskriving innenfor ett dagsverk. Med den nye støtteordningen fra Enova på kr. 5000,- 
så bør dette la seg kombinere. 
 
Av hensyn til troverdighet og helhetstankegang er det viktig at de som utarbeider slike 
tiltaksplaner for boligeiere ikke benytter dette til ensidig å selge egne produkter. Det må 
derfor stilles krav til fokus på helhet og sammenhengen mellom forbedret bygningskropp og 
bruk at aktive installasjoner når tiltaksplanen utarbeides. 
Når Enova tilrettelegger for at byggmestere skal kunne fungere som rådgivere og utarbeide 
tiltaksplaner så kan det være en måte å holde prisene nede på tiltaksplanen, siden 
byggmesteren primært skal tjene penger på utførelsen av rehabiliteringen. Det er imidlertid 
viktig at byggmesterne kurses i helhetstankegang, slik at ikke rådene begrenser seg til 
typiske snekkerarbeider som etterisolering og skifte av vinduer. 
 
Detaljert prosjektering av hvordan tiltakene skal utføres og utarbeidelse av detaljerte 
anbudsunderlag bør selges som tilleggstjenester for å holde prisen på en standard tiltaksplan 
nede på et akseptabelt nivå. 
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4.2 Kurs  
Behovet og ikke minst interessen for kurs om helhetlig rehabilitering og oppgradering har 
langt overgått de forventninger som Bolig Enøk beskrev i prosjektsøknaden. Kursene som er 
beskrevet som en del av prosjektet har involvert om lag 2.000 kursdeltakere, og det er 2,5 
ganger så mange som ble satt som mål i søknaden. Det er en entydig tilbakemelding om at 
temaet «Helhetlig enøkrehabilitering/oppgradering» vurderes som interessant, at dette er ny 
kunnskap og noe man ønsker å lære mer om. Når kursene gjennomføres lokalt i regi av 
byggevarehandelen blir terskelen for deltakelse lav. En varighet på 3 timer på ettermiddagen 
gjør at kursene lar seg kombinere med jobb.  
 
Det har vist seg lettere å engasjere håndverkere og ansatte i byggevaren fremfor boligeiere. 
Imidlertid kan dette være en effektiv strategi, slik at «alle» som boligeier spør om råd tenker 
helhet basert på «Kyotopyramiden». Kurs for boligeiere kan komme etter hvert i form av 
temakvelder for boligeiere med fokus på de som skal rehabilitere eller oppgradere boligen. 
 
Den store interessen for temaet kan forklares med at økt fokus på energirehabilitering vil føre 
til at verdien på ROT-markedet øker. Dette vil både håndverkere og byggevarehandel nyte 
godt av. Samtidig vil en oppgradering av boligmassen føre til økt komfort og lavere 
oppvarmingskostnader for boligeiere. Arbeidet støtter også opp under myndighetenes mål 
om redusert energiforbruk og omlegging til fornybar energi. 
  
Behovet for opplæring er til stede hos alle aktørene når det gjelder helhetlig rehabilitering og 
oppgradering. For det første handler dette om en kombinasjon av tiltak som innebærer en 
flerfaglighet. Det er med andre ord ikke ett håndverksfag som «eier» enøk-rehabiliteringen. 
Dette vil bli forsterket av økt bruk av bygningsintegrert energiproduksjon i årene som 
kommer. For eksempel vil montering av solfanger både ha behov for snekker/taktekker-
kompetanse og rørleggerkompetanse. 
For det andre handler god rådgivning om å anbefale den riktige kombinasjonen av tiltak. 
Dette vil i stor grad variere fra hus til hus og være avhengig av hva boligen i utgangspunktet 
har behov for av tiltak for å utbedre slitasje, elde og skade. Slike kombinasjoner gir best 
totaløkonomi for boligeier og den beste avkastningen på enøktiltaket. 
For det tredje handler kursingen om korrekt utførelse av tiltakene. Godt håndverk skal sørge 
for god tetthet og lave lekkasjetall, samt forbygge kondensskader. 
 
Enova deler åpenbart vårt syn på effekten som opplæring har i denne sammenheng, siden 
de på forsommeren 2013 tok initiativ til et kursopplegg innen rådgivning om helhetlig 
rehabilitering og oppgradering i samarbeid med Lavenergiprogrammet. 
 

4.3 Prosjektledelse rehabilitering  
Nær halvparten av alle som fikk utarbeidet en enøkrapport med tiltaksplan har iverksatt 
oppgradering i løpet av det påfølgende året. Dette er dokumentert gjennom 
spørreundersøkelsen. 4 boligeiere ønsket at Bolig Enøk skulle ta rollen som prosjektleder for 
å kvalitetssikre prosjektet. Boligeierne hadde noe ulik motivasjon for dette valget. Det handlet 
både om mangel på kompetanse eller tid, men også om kompleksitet og tidligere dårlig 
erfaring med håndverkere. 
 
Vår erfaring fra disse prosjektene var at anbudsarbeidet ble spesielt krevende. Gode tider 
gjør at de gode håndverkerne hadde mye å gjøre. Mange håndverkere valgte ikke å gi pris, 
og prisene kom inn var tilsynelatende høye. Når boligeier benytter en prosjektleder så skal 
det normalt føre til mindre usikkerhet og risiko, samt god koordinering mellom 
håndverksfagene. Disse forhold ble ikke reflektert i tilbudene fra håndverkerne i 
anbudsprosessen i de første prosjektene.  
Etter hvert ble vår erfaring at vi fikk best priser ved å bruke faste håndverkere som kjente vår 
arbeidsmodell.  
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Analysene som vi har vært igjennom poengterer noen viktige sider som bør være tilstede for 
at boligeierne skal få tiltakene implementert:  

- De må føle at de nevnte tiltakene er skreddersydd for deres bolig 

- De må føle at prosjektlederen virkelig forestår deres behov, og har mulighet for å 

sette seg inn i deres situasjon. Prosjektleder må kunne forklare hvorfor de nevnte 

tiltakene er til det beste for boligeier, og samtidig kunne fange opp de signal som 

boligeier gir basert på den enkeltes kunnskapsnivå. (Kunnskapsnivået er svært 

forskjellig fra boligeier til boligeier) 

- Prosjektleder må kunne forklare forskjellen på ulike tiltak som blir foreslått og hvilke 

fordeler de forskjellige tiltakene har 

- Summen av tiltakene er den beste helhetlige løsningen de kan velge innenfor det 

budsjettet de har til rådighet. Det er da spesielt viktig å forklare hva som må utbedres 

ut fra tekniske forhold og kombinere dette med tiltak for å redusere varmetapet med 

følgende argumentasjonen «Siden du først må skifte….., så er det smart samtidig å 

gjennomføre….» 

- Snekkeren kan ta med ventilasjon i sin entreprise, da dette gir lavere priser enn å 

introdusere nok et håndverksfag. God dialog med produsenten av 

ventilasjonsanlegget gjør at de foretar nødvendig prosjektering av anlegget.  

- Markedet er ikke vant til å benytte skriftlige avtaler/kontrakter ved 

rehabiliteringsoppdrag, selv om dette sikrer begge parter og bidrar til ryddig 

kommunikasjon. Vi anbefalte bruk av byggblanket 3501 for kontrakter over 1,5G og 

3502 for mindre arbeider. 

Oppsummert er vår erfaring at bransjen bør jobbe og tenke på litt større rehab-prosjekter på 
samme måte som man gjør ved leveranse av et nytt hus. Dette gjelder alt fra bruk av avtaler, 
koordinering av ulike håndverksfag via totalentrepriser, ferdigbefaring og opplæring i riktig 
bruk av teknisk utstyr slik som varme, - og ventilasjonsanlegg. Dette vil gjøre tingene enklere 
for boligeier og samtidig favorisere de seriøse aktørene i bransjen. 
   

4.4 Kombinert arrangement på Nordfjordeid  
I juni 2012 ble det gjennomført et lite arrangement på Nordfjordeid der en kombinerte ulike 
deler av Bolig Enøks tjenester. Vi gjennomførte enøkanalyser av 7 boliger i området. Den 
andre kvelden ble boligeierne og proffaktører invitert til en kombinert kurs og workshop. 
Agendaen for kvelden var som følgende: 

1. Introduksjon til tematikken 

2. To timers kurs om helhetlig rehabilitering av eneboliger (rettet mot hele gruppen) 

3. To timers workshop der deltakerne ble delt i to grupper hvor de hver brukte ett case 

som hadde hatt befaring dagen i forveien. Hver gruppe bestod av kun 

komplementære aktører (dvs ingen konkurrenter i samme gruppe). 

Fra tilbudssiden var følgende fagområder representert; arkitekt, rørlegger, elektriker, 
snekker, byggevarehandel, varmepumpeleverandør og vindusprodusent. Workshopen ble 
gjennomført på følgende måte: 

1. Boligeieren presenterte sitt case og sine planer/ønsker. Som underlag ble det delt ut 

et fakta ark som Bolig Enøk hadde utarbeidet om huset.  

2. En tok en runde hvor hver proffaktør gav innspill til boligeieren om hva de mente var 

viktig å tenke på og hvordan de kunne bidra i prosjektet.  

3. Det ble deretter en "fri" diskusjonsrunde. 

4. Deretter presenterte Bolig Enøk sine anbefalte tiltak fra enøkanalysen. 
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5. Dette ble fulgt av en spørsmål og svar runde. 

6. Til slutt oppsummerte hver deltaker hva en lærte av seansen. 

De viktigste mulighetene og barrierene som ble avdekket var: 

 Uten kunnskapen boligeieren fikk fra befaringen til enøkanalysen, ville de ikke vært i 

stand å diskutere ulike løsninger og fremlegge sine behov overfor proffaktørene. 

 Huseieren ble mer interessert i å øke investeringsbudsjettet etter hvert som de lærte 

om temaet. Spesielt ble det klart for begge betydningen av å installere 

ventilasjonsanlegg. 

 Den ene av de to boligeierne var i utgangspunktet tenkt å ta prosjektledelsen selv, 

men ble interessert i ekstern prosjektledelse når han forstod kompleksiteten i 

prosjektet. 

 De lokale proffaktørene var noe nølende til å påta seg totalansvaret for et 

renoveringsprosjekt. Flere etterlyste derfor en aktør som ville påta seg dette ansvaret. 

 Proffaktørene påpekte også viktigheten av et tettere samarbeid mellom fagene i 

renoveringsprosjekter, og at de burde starte felles planlegging i en tidligere fase av 

prosjektet enn det som er vanlig i dag. 

 

5 Oppsummerende betraktninger  
 

Dokumenterte resultater: Mål: 
1. Gjennomførte analyser innen 30.06.13:   63   100 
2. Oppgraderingsprosjekt innen 30.06.13:   13     10 

Hvorav ledet av BE       4       2  
3. Antall kursdeltakere: 

a. Huseiere:    255   200 
b. Ansatte i byggvarebutikker:  901   500  
c. Proffaktører (håndverkere):   838   100   

 
Gjennom 3 ulike metoder har vi vist at god rådgivning og informasjon om helhetstankegang 
er viktig for å påvirke boligeier til å gjøre tingene skikkelig når han setter i gang med 
rehabilitering av boligen, for på den måten å unngå «energy lock-in». ROT-markedet for 
boliger er allerede et gigantmarked, men økt kunnskap hos boligeier vil føre til at boligeiere 
både blir motivert til å bruke enda mer penger på rehabilitering og oppgradering av boligen, 
men også at mer av pengene brukes på tiltak som gir redusert energiforbruk. 
 
Vi har testet ulike metoder å nå ut med informasjon til boligeierne på både direkte og 
indirekte. Det mest ressurskrevende er direkte påvirkning av boligeiere med dialog én til én. 
Mer effektivt er det å lære opp de som boligeiere naturlig tar kontakt med når noe skal gjøres 
med huset. På den måten blir påvirkningen én til mange. Både håndverkere og ansatte i 
byggevaren er lett å engasjere i tematikken. 
 
Det mest effektive er også å nå boligeier når han går med tanker om å gjøre noe med huset, 
for da er han mest mottakelig for råd og informasjon. Dette kan gjøres gjennom utarbeidelse 
av tiltaksplaner slik at boligeier får en helhetlig plan for tiltakene. Dette er viktig enten hele 
prosjektet skal gjøres på én gang eller prosjektet skal gjennomføres i trinn. Uansett vil 
informasjon fra en rådgiver være effektivt for å påvirke valg av tiltak og nivå på disse, og for å 
unngå «energy lock-in». 
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Vi har også erfart et ensidig fokus på energi ikke gir ønsket gjennomslag og interesse hos 
boligeier. Interessen blir større når budskapet kombineres med informasjon om økt komfort, 
bedre inneklima og mulighet for økonomisk støtte/tilskudd. Videre er det helt sentralt å 
fokusere på kombinasjon av tiltak som gir redusert varmetap når boligen likevel skal 
utbedres pga slitasje, elde eller skade. Dette gir best totaløkonomi for boligeier og best 
lønnsomhet på enøk-tiltaket. 
 
Omleggingen av støtteprogrammet til Enova, der det nå gis støtte til utarbeidelse av 
tiltaksplaner er et viktig virkemiddel for å nå ut til boligeierne med god rådgivning. Prosjektet 
har vist at dette er en effektiv måte å påvirke boligeierne på.  
Støtteordningen fra Enova til oppgradering av eksisterende boliger vil trolig ikke omfatte så 
mange boliger siden kravet til nivå for oppgradering er satt såpass høyt. Imidlertid kan 
finansiering av slik oppgradering fra Husbanken virke utløsende. Effektivt blir det dersom 
tiltaksplanen som er utarbeidet av rådgiver kan benyttes som underlag til lånesøknaden. 
 
Allerede etter en måned med revidert støtteordning fra Enova opplever vi en merkbar økning 
i oppmerksomheten knyttet til tiltaksplaner og rådgivning for boligeiere, samt økt etterspørsel 
etter denne tjenesten. Det gjenstår å se om dette gir seg tilsvarende utslag i 
energibesparelse i eksisterende boligmasse, men erfaringen fra prosjektet viser at det er 
grunn til å være optimistisk til dette da boligeiere tenderer til å ta fornuftige valg når de blir 
tilført relevant kunnskap før oppgradering av boligen. 
 
 

6. VEDLEGG: 
 
1. Spørreskjema som ble benyttet til oppfølging av boligeiere som har kjøpt «enøk-rapport 

med tiltaksplan» 

2. Program for 3 timers kurs for Byggmakker sine Proffkunder 

3. Program for 3 dagers kurs for ansatte i Byggmakker 

4. Program for boligeier-kveld  

5. Spørsmål som ble benyttet til evaluering av kurs for proff-aktører. 

6. Intervju boligeier, prosjekt 3.4.1 

7. Intervju boligeier, prosjekt 3.4.2 

8. Intervju boligeier, prosjekt 3.4.3 
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Vedlegg 1:     Spørreskjema – Enøk rapporten 
 
OPPMERKSOMHET 

1. Hvor fikk dere vite om tilbudet fra Bolig Enøk?                    Sett tall, 1 viktigst, 2 nest viktigst etc. 

Kanal  

Bolig Enøk sin hjemmeside  

Annonser i avisen  

Messe  

DM  

Annet  

 

2. Har dere mottatt/vurdert informasjon fra andre ?  

Ja                                                   Nei 

Hvilke ?  
 
Enova 
Enøk etaten i Oslo 
Husbanken 
Lokalt byggvareutsalg 
Andre: 
 
 
 
 
 
 

 

RESPONDENTEN 

3. Hvorfor tok dere kontakt ?             Sett tall 1 viktigst, 2 nest viktigst etc.  

 

Åpent spørsmål først:  
 
 
 
 
 

 

Ønsker å redusere energiforbruket  

Ønsker økt komfort i boligen  

Skade eller problem med boligen som det er behov for å få utbedret  
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Behov for økt plass/annen rominndeling  

Har planer om rehabilitering/oppussing av boligen 
Hvis ja, se 3 b. 

 

Annet 
 
 

 

 

3.b Hvilke tiltak ? 

Etterisolere  

Skifte vinduer  

Bytte ut energikilde  

Installere varmepumpe  

Installere ventilasjon  

Nytt kjøkken  

Nytt bad  

Annet:  
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Hva er boligens byggeår / Hvor gammel er boligen ?   Sett inn årstall 

1940 eller eldre  

1950   

1960  

1970  

1980  

1990  

 

5. Hvor lenge har dere bodd i boligen ?                       Sett kryss 

1-3 år  

3-5 år  

5-10 år  

10-20 år  

Over 20 år  

 

6.  Antall i husholdningen ?                                      Sett kryss 

1  

2  

2-4  

Over 4  

 

7. Alder på beslutningstaker                 Sett kryss 
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Under 20 år  

20-30 år  

30-40 år  

40-50 år  

Over 50 år  

 

 

GJENNOMFØRING AV RAPPORTEN 

8. Hvordan var informasjonen i forkant av befaringen               Sett kryss  

Tilstrekkelig – vi fikk vite hva som kom til å skje  

Burde ha fått mer informasjon   

  

  

Annet 
 
 
 
 
 

 

 

9. Så har vi noen spørsmål til hvordan rådgiveren fremsto:                      Skala på 1 til 5 – 5 mest                             

I hvilken grad følte du at han lyttet til dine problemstillinger?       1    2     3     4      5  

I hvilken grad lærte du noe underveis i befaringen ?       1    2     3     4      5 

I hvilken grad diskuterte dere eventuelle løsninger ? 
Evt. hvilke løsninger ?  
 
 
 
 
 

      1    2     3     4      5 

Hvor troverdig virket rådgiveren ?       1    2     3      4      5 

Annet 
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NOEN SPØRSMÅL OM SELVE RAPPORTEN 

10.  Hva syns dere om informasjonen i rapporten ?         Sett kryss 

Visste dette fra før  Ja                        Nei                       Noe 

Nyttig informasjon Ja                        Nei  

Hvis du savnet noe, hva ville du hatt mer informasjon 
om ? 

 
 
 
 
 
 

 

Har rapporten gitt informasjon som vil påvirke dine 
valg når du skal gjøre tiltak på egen bolig ? 

Ja – Hvordan  
 
 
 
 
 
Nei – Hvorfor ikke 
 
 
 
 
 
 

Har du anbefalt venner om å få laget en tilsvarende 
Enøk-rapport med tiltaksplan ? 

Ja – (hvorfor)                      
 
 
 
 
 
Nei – (hvorfor ikke) 
 
 
 
 
 
 

Hvis nei: Kan du tenke deg å anbefale venner om å få 
laget en slik rapport ? 

Ja   - (hvorfor) 
 
 
 
 
 
Nei – (hvorfor ikke) 
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Hvor fornøyd er du på en skala fra 1 til 5 1               2               3               4                5 

Andre kommentarer 
 
 
 
 
 
 

 

 

11. Har du gjort tiltak på huset etter at du mottok enøkrapporten ?                

Ja 
Var dette i tråd med de rådene du fikk i rapporten ?                   Ja                         Nei  
Hvilke tiltak var dette ?  
 
 
 
 
 

Hvilke råd ble ikke fulgt ?  
 
 
 
 
 

Nei  

 

12. Noen spørsmål om dine rehabiliteringsplaner:  

Har planer om å rehabilitere det neste året – hvis ja se 12 b og c Ja                                Nei 

Har planer om å rehabilitere i løpet av en periode på 2-5 år – hvis 
ja se 12 b og c 

Ja                                Nei 

Har ikke planer om rehabilitering   

Hvorfor ikke ?  

For dyrt  

Skal selge boligen / flytte  

Annet: 
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12 b. Hvilke tiltak skal gjøres ? Få frem omfanget 

Hvilke tiltak skal gjøres:  
 

1 for viktigst, 2 for nest viktigst 
etc.  

Skifte bordkledning  

Etterisolere  

Skifte vinduer  

Bytte ut energikilde  

Installere balansert ventilasjon  

Annet 
 
 
 
 
 
 

 

 

12 c: Hvordan skal rehabiliteringen gjennomføres ? 

Vurdere å bruke Bolig Enøk til å lede rehabiliteringsprosjektet  

Sette bort hele jobben  

Sette bort deler av jobben og gjøre noe selv  

Gjøre alt på en gang  

Dele opp arbeidene i flere trinn og strekke dem ut over tid 
Konkretiser: 
 
 
 
 
 

 

Annet 
 
 
 
 
 
 

 

 

13. Er du kjent med hvilke støtteordninger som gjelder for aktuelle tiltak i boligen ?  

Ja Hvilke 
 
 
 
 

Nei  
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14. Har du/kommer du til å søke støtte til tiltak i egen bolig ? 

Ja Hvilke 
 
 
 
 

Nei  

 

15. Ville det være nyttig med en oppfølgingstelefon fra Bolig Enøk ?  

Ja Nei 
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Vedlegg 2: 
 

 

Vedlegg 3: 
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Vedlegg 4: 
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Vedlegg 5: 
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Vedlegg 6: 
Dybdeintervju med de som har gjennomført rehabilitering i Bolig Enøk – regi – prosjekt 2.4.1 
 
Intervjuet er delt inn i 3 faser: 

1. Beslutningsprosessen i forkant av rehabiliteringen 

2. Gjennomføring av rehabiliteringen 

3. Evaluering i etterkant av rehabiliteringen 

 
Fase 1: Beslutningsprosessen i forkant av rehabiliteringen 

 Hvorfor valgte dere en prosjektleder for å gjennomføre prosjektet? 

Vi ønskte å kvalitetssikre gjennomføringen. Mange forskjellige håndverkere skulle inn. Det er et 
gammelt hus og det var viktig at vi gjorde tiltakene på rette måten.  

  

 Hvilke alternativ til prosjektledelse ble vurdert 

Vi vurderte noen av de underleverandørene som skulle inn, - de kunne tatt på seg 
prosjektlederansvaret. Vi valgte Bolig Enøk fordi de hadde den riktige kompetansen og så 
helheten i prosjektet. Bolig Enøk hadde den riktige kompetansen.   

 

 Hva var viktigst for valg av tiltak 

o Råd fra prosjektleder 

o Innkommende tilbud / Pris 

o Rapporten 

 
Alle tre i grunnen. I tillegg fikk vi råd fra andre håndverkere, og jeg har også funnet ut litt om 
problematikken selv.  
 

 Hvilke tiltak ser du hadde ikke blitt gjennomført uten rådene fra Enøk-rapporten/Bolig Enøk/ 

prosjektleder 

 Balansert ventilasjon hadde vi ikke sett på først.  
    
Fase 2: Gjennomføring av rehabiliteringen 

 Bodde familien i huset under rehabiliteringen  

o Eventuelt hvilke utfordringer oppstod knyttet til dette, og hvordan ble disse løst? 

 Ja – støv og sånt.  

 Oppstod det uforutsette ting underveis? 

 Ja det var en utfordring knytt til konstruksjonsmessige – asbestplater og bæreverk.  
 

 Fikk evt. disse faktorene følgjer for den videre strategien knyttet til rehabiliteringen? 

Ja vi måtte finne nye løsninger på dette. Vi hadde en god dialog på dette.   
 

 Hvordan synes dere som boligeier dialogen var underveis med prosjektleder ? 

Det var bra, vi hadde mye telefonisk kontakt, og vi fikk informasjon hele tiden underveis i 
rehabiliteringen.   

 

 Hvordan ble dere som boligeiere involvert underveis? – hvilke beslutninger 

Vi ble involvert i valg og prioritering av tiltak, utseende på vinduer, balansert ventilasjon og 
hvordan denne skulle legges opp, styringskonsoll etc.  

 

 Hvilke positive og negative opplevelser hadde man underveis i rehabiliteringen 
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Negative:  
Det var litt mye om og men; uenighet mellom underleverandører. Her kunne 
prosjektleder hos Bolig Enøk vært med tydelig.  
Positive:  
Prosjektleder hos Bolig Enøk hadde streng og god kontroll på håndverkere, tidsbruk og 
reklamasjoner.  
 

 Hvordan opplevde boligeier tiden det tok å rehabilitere – ut fra forhånds estimert tid – fulgte 

det rammen?  

 Ja i all hovedsak  
 

 Hva skulle til for at dere hadde gjort ytterligere tiltak på deres bolig 

 Måtte hatt mer penger.  
 
Fase 3: Evaluering av rehabiliteringen 

 

 Synes dere at prosjektet har svart til forventningene?  

Ja det har det.  
o Hvorfor / hvorfor ikke 

   Vi har bedre inneklima, lydisolering og ingen varmetap.  
 

 Hva er det viktigste resultatet av rehabiliteringen 

o Utbedret skade 

o Større plass 

o Bedre komfort 

o Energisparing 

o Annet 

   Komfort og energisparing  
 

 Hvordan ble det økonomiske resultatet  

 Forventet kostnad innledningsvis (før Enøk-rapport)  

 Avtalt økonomisk ramme. Har tiltak falt ut / kommet i tillegg? (basert 

på rapporten) 

 Holdt den økonomiske rammen til slutt 

Den var justert mye fra rapportstadiet til utvalg av tiltak. Lite igjen for pengene på 
første tilbudsliste. Til slutt hadde vi et avvik på 4 %. Dette var godkjent tilleggsarbeid.   
 

 Vil dere som boligeiere anbefale lignende prosjekt til andre?  

Ja – viss det er komplekse energispareprosjekter  
 

 Vil dere som boligeiere anbefale bruk av prosjektleder til andre? 

o Hvorfor / Hvorfor ikke 

Ja, når det er kompliserte prosjekter vil jeg anbefale å bruke en prosjektleder. Mange 
forskjellige håndverkere, de skal komme til rett tid, riktige materialer, kontrakter og 
avtaler, kontakt med kommunen etc. Skulle jeg gjort dette selv måtte jeg tatt meg fri 
fra jobb 
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 Hvordan opplevde boligeier de andre involverte aktørene  

o Bevilgende myndigheter – støtte 

o Underleverandører  

Kjedelig å bruke masse penger på energieffektiv tiltak i boligen som er til stor 
samfunnsnytte, og i tillegg betale saksbehandlingsgebyr for noe som har nasjonal 
betydning. Jeg søkte om å bytte vinduer og ha solfanger på taket. Dette mente 
kommunen var en fasadeendring, men det er det jo ikke. Solfangere går jo i flukt med 
taket. Jeg ble tilbudt å sette opp solceller. Det betyr at kommunen ikke har skjønt hva 
jeg skal gjøre, og at de ikke ser helheten i prosjektet 
 

 Har det vært noen utfordringer i etterkant?  

Vi hadde noen innkjøringsproblemer med ventilasjonsanlegget, men disse ble ryddet 
opp i.   

 Har energiforbruket gått ned? 

     
Ja – vanskelig å estimere men det har det. I tillegg har vi kjøpt elbil som vi lader om 
natten. Vi har også fått taksert boligen, og vi har hatt en verdiøkning som står i stil 
med investeringen. Dette er ikke testet i markedet ved salg, men en takstmann har 
vurdert det slik.  
Jeg er også skuffet over Enova som har en tilskuddspolitikk som ikke utløser potensialet 
som er i nettopp slik tiltak som vi har gjort, og som mange med oss kan gjøre, og som 
ville hatt stor samfunnsmessig nytte. Enova gir ikke støtte til helhetstenking, noe som 
er vesentlig for slike gamle hus, der etterisolering, vinduer og balansert ventilasjon kan 
gjøre store forskjeller i bruk av energi. Det er nettopp den tverrfaglige vurderingen som 
gjør at slike gamle hus som mitt kan hente ut energisparepotensialet.   
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Vedlegg 7: 
Dybdeintervju med de som har gjennomført rehabilitering i Bolig Enøk – regi – prosjekt 2.4.2 
 
Intervjuet er delt inn i 3 faser: 

1. Beslutningsprosessen i forkant av rehabiliteringen 

2. Gjennomføring av rehabiliteringen 

3. Evaluering i etterkant av rehabiliteringen 

 
Fase 1: Beslutningsprosessen i forkant av rehabiliteringen 
Hvorfor valgte dere en prosjektleder for å gjennomføre prosjektet? 

 Hvilke alternativ til prosjektledelse ble vurdert 

Jeg valgte Bolig Enøk fordi jeg så en annonse i lokalavisen. Jeg har tidligere gjort delvis forsøk på 
rehabilitering i egen regi, og hadde behov for få noen til å holde i trådene.  

 

 Hva var viktigst for valg av tiltak 

o Råd fra prosjektleder 

o Innkommende tilbud / Pris 

o Rapporten 

En kombinasjon av punktene som er nevnt – vanskelig å skille mellom råd fra bolig Enøk kontra Enøk 
Rapporten. Rådene kom både muntlig fra Bolig Enøk, men der var også anbefalinger i rapporten.  
 

 Hvilke tiltak ser du hadde ikke blitt gjennomført uten rådene fra Enøk-

rapporten/Bolig Enøk/ prosjektleder 

Jeg hadde nok ikke installert balansert ventilasjon. 
    
Fase 2: Gjennomføring av rehabiliteringen 

 Bodde familien i huset under rehabiliteringen.  

o Eventuelt hvilke utfordringer oppstod knyttet til dette, og hvordan ble disse 

løst? 

 
Ja – jeg synes ikke det var så vanskelig. Overkommelig. Litt støvproblemer, men jeg var forberedt på 
det, og tok det med på kjøpet.  
 
Oppstod det uforutsette ting underveis? 

o Hvordan ble disse løst? 

o Fikk evt. disse faktorene følgjer for den videre strategien knyttet til 

rehabiliteringen? 

 
Ja det gjorde det. Det som var forprosjektert lot seg ikke gjennomføre pga en målefeil fra Bolig Enøk. 
Planene måtte endres og man måtte finne en annen løsning på sparket. Annerledes og mindre ideell 
utfra det jeg så på forhånd.  Det var prosjektert slik at varmegjenvinneren for klimaanlegget skulle stå 
i kjelleren, og det ble prosjektert en kanal fra kjeller til loft. Kanalgjennomføring lot seg ikke bygge der 
den var, - kom litt ut på stuegulvet – og den skulle opprinnelig ligge inne i et hjørne. Vi løste dette ved 
å endre på kanalføringen – en kanal på stua og den andre gjennom et pipeløp i huset som ikke er i 
bruk. Dette førte til flere kanaler vannrett gjennom underetasjen til kjelleren.  
 
Dette fikk ingen økonomiske konsekvenser for meg – Bolig Enøk måtte ta konsekvensen av sin egen 
regnefeil. Prisen var sett før, - jeg betalte med litt pludder og heft.  
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 Hvordan synes dere som boligeier dialogen var underveis med prosjektleder ? 

 
Den var OK – I den grad jeg ikke er fornøgd med dialogen, er det knyttet til min egen evne til å stå opp 
mot fagfolk. Dette er en av hovedutfordringene med slike prosjekt, at det er vanskelig å argumentere, 
være med å finne gode løsninger fordi man ikke har nok fagkunnskap eller innsikt til å forstå hva som 
vil være best for meg.   
 

 Hvordan ble dere som boligeiere involvert underveis? – hvilke beslutninger 

Jeg ble fullt og helt involvert. Det ble spilt med åpne kort. Jeg fikk være med på alle beslutninger.  
  

 Hvilke positive og negative opplevelser hadde man underveis i rehabiliteringen 

Negative:  
En av forutsetningene for at jeg startet med rehabiliteringen var at jeg hadde et problem med klima i 
underetasjen. Det var for gulvkaldt. Dette var jeg tydelig på under befaringen.  
Denne utfordringen ble aldri løst. Gulvet er fortsatt kaldt.  Jeg hadde maks kr. 400.000 å bruke på 
denne rehabiliteringen, og innen for denne rammen, fikk jeg opplyst av Bolig Enøk at dette ikke lot 
seg løse; problemet er knyttet til konstruksjonen av huset/måten det er bygget på.  Dette lot seg ikke 
gjøre noe med innenfor den prisrammen jeg hadde til rådighet. Dette sa ikke Bolig Enøk noe om til 
meg på forhånd. Dette sa de etterpå at de ikke fikk løst innenfor den prisen som ble avtalt.  

Positive:  
Det var en som holdt i trådene under hele prosjektet; sørget for framdrift og arbeidsbeskrivelser. 
Prosjektleder passet på at jeg var involvert i alle beslutninger, i dialogene og i problemstillingene. Jeg 
var prisgitt denne fagkompetansen – og det var vanskelig for meg å motsi de anbefalinger som kom.   
 

 Hvordan opplevde boligeier tiden det tok å rehabilitere – utfra forhåndsestimert tid – 

fulgte det rammen ?  

Ja – og det var fordi jeg åpna for å være fleksible på tidsbruk – var kun opptatt av at det skulle være 
ferdig før vinteren.  

 

 Hva skulle til for at dere hadde gjort ytterligere tiltak på deres bolig 

Større økonomiske rammer – grundigere tilbakemelding på begrensningene på det jeg anså som 
hovedproblemet. (Gulvkaldt i underetasjen – mitt største behov og det som jeg i minst grad har fått 
løst). Hadde jeg hatt bedre finansiering– så kunne jeg kanskje hatt fått diskutert en løsning – gjennom 
en dialog med Bolig enøk – at jeg ville få mer nytte av 500.000 enn av 400.000, - og kanskje også løst 
problemet mitt.  
 
Fase 3: Evaluering av rehabiliteringen 

 

 Synes dere at prosjektet har svart til forventningene?  

o Hvorfor / hvorfor ikke 

Egentlig ikke helt – særlig fordi mitt viktigste behov ikke har blitt løst. Har følelsen av å ha brukt 
penger uten å ha fått løst hovedproblemet. Hadde ikke helt presise forventninger – dialogen har vært 
god – greie folk å forholde seg til.  
 

 Hva er det viktigste resultatet av rehabiliteringen 

o Utbedret skade 

o Større plass 

o Bedre komfort 
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o Energisparing 

o Annet 

Inneklima er blitt mye bedre – det er merkbart. Og det er jeg fornøgd med. Installere en varmepumpe 
har sine fordeler og ulemper – mest fordeler. Både varmetilskudd og aircondition om sommeren.  

 

 Hvordan ble det økonomiske resultatet  

 Forventet kostnad innledningsvis (før Enøk-rapport)  

 Avtalt økonomisk ramme. Har tiltak falt ut / kommet i tillegg? (basert 

på rapporten) 

 Holdt den økonomiske rammen til slutt 

Ja, - jeg fikk gjort det som jeg avtalte å gjøre. Disse tiltakene ble utført. Ble utført i det store og hele 
tilfredsstillende. 
 

 Vil dere som boligeiere anbefale lignende prosjekt til andre?  

Ja, jeg tror kanskje det. Men jeg ville videre bringe min erfaring med å være tydelig på hva som er 
behovet og få eksakte svar på dette. Vil tiltakene innfri disse behovene?  Være tydeligere fra 
byggherres side. I mangel på det kan ting bli annerledes.  

 

 Vil dere som boligeiere anbefale bruk av prosjektleder til andre? 

o Hvorfor / Hvorfor ikke 

Ja – det vil jeg.  
 

 Hvordan opplevde boligeier de andre involverte aktørene  

o Bevilgende myndigheter – støtte 

o Underleverandører 

Der er jeg godt fornøgd med Bolig Enøk sin rolle. De sørget for kontakt med myndigheter og 
bevilgende myndigheter. Utformet kontrakter og søknader som jeg bare trengte å signere på.  
Jeg har nesten bare forholdt meg til Bolig Enøk. Er veldig fornøgd med denne delen.   

 

 Har det vært noen utfordringer i etterkant?  

Ikke noe store ting – en bagatell – en teknisk greie som ventilasjonsanlegget – havnet på loftet 
istedenfor kjelleren. Må passe på å bytte filter – hadde ikke behov for mer å passe på.     
 

 Har energiforbruket gått ned? 

Det har jeg ikke noe eksakt måleenhet på – og har ikke fulgt nøye med på det. Bolig Enøk sa i fra om 
at jeg kanskje ikke fikk mindre energiforbruk fordi huset var relativt tett. Det jeg har vunnet er bedre 
klima – uten at jeg har brukt mer strøm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enøkanalyser som skal vise vei for bærekraftig rehabilitering av småhus 

Bolig Enøk AS – et selskap i Glavagruppen Side 60 

Vedlegg 8: 
Dybdeintervju med de som har gjennomført rehabilitering i Bolig Enøk – regi prosjekt 2.4.3 
 
Intervjuet er delt inn i 3 faser: 

1. Beslutningsprosessen i forkant av rehabiliteringen 

2. Gjennomføring av rehabiliteringen 

3. Evaluering i etterkant av rehabiliteringen 

 
Fase 1: Beslutningsprosessen i forkant av rehabiliteringen 
Hvorfor valgte boligeier en prosjektleder for å gjennomføre prosjektet? 

 Hvilke alternativ til prosjektledelse ble vurdert 

Valgte prosjektleder pga. god kombinasjon av trygghet for underleveranser, økonomi og 
helhetstenking (gode energieffektive løsninger)  
 

 Hva var viktigst for valg av tiltak 

o Råd fra prosjektleder 

o Innkommende tilbud / Pris 

o Rapporten 

Husets tilstand – svært kaldt – var hovedårsak til rehabiliteringen. Men, rapporten og informasjonen 
fra Bolig enøk gjorde til at vi valgte bedre vinduer, vindtetting av huset og balansert ventilasjon.  
 

 Hvilke tiltak ser du hadde ikke blitt gjennomført uten rådene fra Enøk-rapporten/Bolig Enøk/ 

prosjektleder 

Vi hadde nok ikke installert balansert ventilasjon og hadde antagelig valgt litt dårligere vinduer  
 
Fase 2: Gjennomføring av rehabiliteringen 

 Bodde familien i huset under rehabiliteringen.  

o Eventuelt hvilke utfordringer oppstod knyttet til dette, og hvordan ble disse løst? 

Ja, vi bodde der under rehabiliteringen, og det gikk bra siden mesteparten av tiltakene foregikk 
utendørs.  
 

 Oppstod det uforutsette ting underveis? 

Vi hadde en utfordring – den dagen taket skulle byttes, kom det et regnskyll som gjorde at det rant 
vann nedigjennom loft og utvendige vegger. Som følge av dette måtte vi bytte all isolasjon på loftet. 
Utførende skulle hatt overbygg over taket før de tok av pappen, så de måtte isolere på nytt på loftet. I 
tillegg la vi dampsperre. 
Bolig Enøk passer på at alle tiltak som skal utføres har en prosjektbeskrivelse. Denne blir gjennomgått 
med alle utførende aktører/underleverandører. BE ser etter at forskrifter /regler knyttet til HMS er i 
orden, står for all kontraktskriving mellom boligeier og utførende. Når slike hendelser oppstår, vil BE 
syte for at boligeierne får det de har krav på. 

  

 Hvordan synes dere som boligeier dialogen var underveis med prosjektleder? 

-  

 Hvordan ble boligeier involvert underveis? – hvilke beslutninger 

Viktig å ha god dialog underveis slik at uforutsette tiltak kan endres.  
 

 Hvilke positive og negative opplevelser hadde man underveis i rehabiliteringen 

       Negative: 
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 I den perioden hvor dette ble utført, var det mye regn og fuktighet. Da vet jeg at det blir unødvendig 
med fukt i konstruksjonen.  

 
      Positive:  
Komforthevingen – resultatene av det som ble gjort. Veldig positivt overrasket over den visuelle 
forbedringen også – fra stående til liggende kledning, gjærete hjørner. Mye varmere hus.  

 

 Fikk evt. disse faktorene følgjer for den videre strategien knyttet til rehabiliteringen? 

Det som skjedde på taket gjorde at de etterisolerte loftet mot at jeg hadde tenkt å gjøre det selv. 
Hadde plan om å male selv, men det var enklere at de gjorde det mens de hadde stillaset oppe.  

 

 Hvordan opplevde boligeier tiden det tok å rehabilitere – utfra forhåndsestimert tid – fulgte den 

rammen ? 

Ja - fint 
 

 Hva skulle til for at dere hadde gjort ytterligere tiltak på deres bolig 

Kunne tenkt meg å isolere mer ned mot grunnen, men det blir altfor omfattende. Vi har gjort det vi 
hadde lyst til.  Flere tiltak var ikke gjennomførbare. Måtte ha pigget om kjelleren og gravd dypere 
kjeller.   
 
Fase 3: Evaluering av rehabiliteringen 

 Synes dere at prosjektet har svart til forventningene?  

o Hvorfor / hvorfor ikke 

Ja veldig – At det gikk innenfor tiden, og at komforten har blitt mye bedre enn forventet. Resultatet er 
veldig bra.  

 

 Hvordan ble det økonomiske resultatet  

 Forventet kostnad innledningsvis (før Enøk-rapport)  

 Avtalt økonomisk ramme. Har tiltak falt ut / kommet i tillegg? (basert på 

rapporten) 

 Holdt den økonomiske rammen til slutt 

Jeg har brukt en million på dette, og er sikker på at huset mitt steg 1 mill i verdi med det samme. Ja 
rammene holdt til slutt i den grad vi hadde eksakte rammer.  
 

 Vil boligeier anbefale lignende prosjekt til andre? 

o Hvorfor / Hvorfor ikke 

Ja absolutt. Inneklima ble veldig mye bedre. Det å sette bort et prosjekt på denne måten er lurt – 
mange fallgruver etter hvert. Få gjort ting riktig – trygghet for at tiltakene bli gjort riktig.  
Vanskelig å se komfortheving på forhånd.  
 

 Hvordan opplevde boligeier de andre involverte aktørene  

o Bevilgende myndigheter – støtte 

o Underleverandører 

Jeg hadde en ide om solfanger på taket – hadde en dialog med kommunen. De hadde ingen fokus på 
energieffektivisering, og det hadde blitt en kamp å få det til. De mente det var en fasadeendring, noe 
som krever full søknadsprosess. Det ligger ingen faste rammer på hvordan de skal se på dette. Fra 
statlig hold vet de hvordan de skal behandle dette – men på kommunenivå vet de ikke nok om dette.  
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 Har det vært noen utfordringer i etterkant?  

Nei det har det ikke for min del.  
 

 Har energiforbruket gått ned? 

Nei – men jeg har det varmere inne – høyre komfortnivå uten å forbruke mer energi   
 


