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av murgårder og boligblokker

1900-1950 1950-1970 1970-1990

Bærekraft er kapasiteten til å vedvare. Dette omfatter aspekter innenfor miljø, sosiale forhold og økonomi. Følgelig er bærekraftig oppgradering av 
bygninger en kompleks og utfordrende oppgave. Målgruppen for denne veilederen er styrer i borettslag og sameier, samt øvrige eiere av boligblokker. 
Hensikten med veilederen er å gi en innføring i temaene energieffektivisering, universell utforming, materialvalg, avfall og livssykluskostnader slik 
at det blir lettere å ha et bevisst forhold til dette i en oppgraderingsprosess. Veilederen har som målsetting å bistå eiere av boligblokker til å påse at 
oppgraderingsarbeider baseres på viljen til å ta vare på. Regelverket som trår i kraft når tiltak skal gjennomføres skal ikke være til hinder for gode og 
fornuftige tiltak som forbedrer bokvalitet. Utfordringer og mulige løsninger for bygg fra ulike tidsepoker blir belyst, og finnes under de enkelte tema. 

Vi har delt inn tidsepokene slik: 1900-1950, 1950-1970 og 1970-1990. For oppgradering av bygårder fra før 1900 henvises det til veileder “Tiltak og 
anbefalinger som sikrer kulturvern og bærekraftig oppgradering av murgårder fra 1800-tallet”. For oppgradering av eneboliger og rekkehus henvises 
det til veilederen “Oppgradering av småhus”. Begge disse veilederene er også utarbeidet av Multiconsult i samarbeid med Husbanken.

Denne veilederen viser også en metode for bærekraftig oppgradering av bygninger. Metoden er basert på erfaringer fra et nordisk forskningsprosjekt 
og oppgraderingsprosjekter både i Norge og utlandet. Bærekraftig oppgradering er mer enn “grønne bygg” og det bidrar til økt bokvalitet.
I den presenterte metoden definerer du dine mål for bærekraft. Hva er bærekraftig for ditt prosjekt og ditt nær- og fjernmiljø? 

Veilederen er utarbeidet av Multiconsult med støtte fra Husbanken.

Vi går først gjennom noen 
typiske trekk med boligbygg 
fra de ulike periodene. Klikk 
neste for å lese mer om 1900- 
1950.

Neste
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Den vanlige byggemåten for boligblokker fra slutten av 1800-tallet og helt fram til 2. verdenskrig var 
etasjeskillere i tre, mens yttervegger ble oppført i massivt murverk. Murtykkelsen var avhengig av 
antall etasjer. Etter den store bybrannen i Ålesund i 1904 ble det forbudt med trebygninger innenfor 
bygrensene. Maksimalhøyde for boligbygninger ble begrenset til 4 etasjer, men i Bergen og Oslo 
kunne det bli gitt tillatelse til å bygge høyere enn 5 etasjer forutsatt at man brukte ildfaste materialer.

Funksjonalismen preget boligbyggingen fra 1930-årene og utover, med enkel materialbruk og få 
dekorative element, ofte flate tak, horisontale vindusbånd og glattpussede yttervegger. På 30-tallet 
kom også armert betong inn som et vanlig byggemateriale i etasjeskiller og bærende yttervegger.

(Kilder: Bærekraftig oppgradering av boligblokker. Bakgrunnsrapport, Sintef Byggforsk, 2009)

1900 - 1950

Tidsepoker
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Smale frittliggende lamellblokker var i de første tiårene etter krigen en vanlig byggemåte. Det ble også 
bygget flere punkthus med heis og trapperom i midten av et kvadratisk plan. Materialrasjonalisering 
førte til enklere løsninger på bekostning av lydisolasjon  og bestandighet. De ble i byggeforskriftene 
av 1949 for første gang satt målbare krav for isolering mot varmetap.

På 1960-tallet ble byggeaktiviteten mer rasjonalisert og industrialisert. Det ble mer standardiserte, 
fabrikkproduserte bygningselementer, og storskala utbyggingsområder som resulterte i mer 
monotoni i mindre variasjon i bygningsuttrykket og planløsningene. Leilighetene ble dypere og 
smalere på grunn av at dekkene kunne spenne lengre.
Terrasseblokkene var også en bygningstype som oppstod i denne tidsperioden. Med dette konseptet 
kunne man bygge blokker over 4 etasjer uten at det ble krav til heis.
Nye byggeforskrifter kom i 1969, og satte nye krav til isolasjonsstandard.

Husbanken ble etablert i 1946 som offentlig långiver for gjenreisningen av boliger etter krigen. 
Husbankens detaljkrav til boliger som skulle ha offentlig finansiering, hadde stor betydning for 
boligkvaliteten fra 50-årene. Mange leiligheter bygget fra 1950-årene til begynnelsen av 1980-årene 
har gode planløsninger med arealbruk som gjør det mulig å oppgradere til bedre tilgjengelighet inne 
i leilighetene. Husbankens tidlige krav til arealdisponering og planløsning, før livsløpsboligen ble 
lansert, var opprinnelig knyttet til bolig- og brukskvaliteter og ikke til tilgjengelighet. 

(Kilder: Bærekraftig oppgradering av boligblokker. Bakgrunnsrapport., Sintef Byggforsk, 2009
Fra Årestue til smarthus, Støa og Grytli, 1998)

1950-1970
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1970 - 1990

Første del av 80-tallet var preget av sterk forbruksvekst, som fikk en brå slutt på siste halvdel av 
tiåret. Økte byggekostnader førte til at dybden på boligblokkene økte og det ble kortere avstand 
mellom innvendige bærevegger. Flere boliger fikk adkomst fra samme trapperom og midtkorridor 
samt svalganger ble vanlige løsninger for adkomst.
På grunn av kommunenes fortettingsstrategi og manges ønske om å bo sentralt var nye boligblokker 
ofte innfyllingsprosjekter på brann- og rivingstomter, eller transformering av industri-og 
lagerområder.

Husbankens fikk tidlig på 1980-tallet pålegg fra Kommunaldepartementet om å ikke lenger stille 
særkrav til boligens funksjon og bygningstekniske standard utover bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven. Krav til arealdisponering og planløsning kom først tilbake i 1992, da Husbankens krav 
til minstestandard ble innført for å sikre nøktern og god boligstandard.

De første årene på 90-tallet var det stram økonomi som preget boligmarkedet. Det var en økning 
i utbyggingen av små leiligheter for små husholdninger. Endel av disse leilighetene hadde dårlig 
planløsning og ikke så gode dagslysforhold. For å få ned prisen ble det ofte valgt løsninger med lav 
teknisk kvalitet.

I 1985 kom byggeforskrifter med nye krav til isolasjonsstandard. Krav til andel fossilt brensel, 
herunder el, ved prosjektering av varmesystem kom med forskriften i 1997.

(Kilder: Bærekraftig oppgradering av boligblokker. Bakgrunnsrapport., Sintef Byggforsk, 2009
Fra Årestue til smarthus, Støa og Grytli, 1998
De tusen hjem: Den norske stats husbank 1946-96)
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Alle forbedringer inne i leiligheten kan hver enkelt beboer styre selv. Unntak er inngrep i brannskille (f.eks sluk i baderomsgulv) 
og bærevegger. Alt på utsiden (vinduer, tak, fasader, balkonger, tekniske felles anlegg etc. tilhører fellesskapet og må vedtas i 
fellesskap. Disse arbeider er stort sett søknad- eller byggemeldingspliktige.

Om søknadsplikt
I Plan- og Bygningsloven (PBL) § 20-1 er det gitt en innføring i hvilke tiltak som er søknadspliktige. Utgangspunktet er at all 
oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon og anlegg er søknadspliktig, dersom ikke 
annet fremgår av unntaksbestemmelser i PBL eller byggesaksforskriften. Også bruksendring, vesentlig endring eller reparasjon av 
søknadspliktige tiltak og vesentlige terrenginngrep er søknadspliktige. Det er mulig for enkeltpersoner, borettslag og sameier å 
søke om mindre tiltak på egen hånd, se PBL § 20-2. For større tiltak må man engasjere fagfolk til å søke for seg. Med fagfolk menes 
en arkitekt, bygningsingeniør eller liknende, som har det som kreves for å få ansvarsrett. I SAK10 § 4-1 og PBL § 20-3 er det gjort 
unntak fra søknadsplikt for en rekke mindre tiltak. Unntak forutsetter at tiltaket er i samsvar med gjeldende planer for området og 
med bestemmelser i plan- og bygningsloven.
Les mer: PBL Kapittel 20. Søknadsplikt

Oppfyllelse av krav i Teknisk Forskrift (TEK 10):
I utgangspunktet skal alle arbeider/nye tiltak på eksisterende bygninger som er søknadspliktige etter PBL tilfredsstille gjeldende 
Teknisk Forskrift. Ved bruksendring, eller ved en oppgradering som etter kommunens skjønn er så omfattende at hele byggverket i 
det vesentlige blir fornyet (hovedombygging), gjelder kravene prinsipielt ikke bare tiltaket men at hele bygningen må oppgraderes 
til dagens forskriftnivå. Det finnes imidlertid ingen omforent definisjon av “hovedombygging” i lov eller forskrift. Kommunen kan i 
henhold til PBL § 31-2 også gi dispensasjon fra kravet til å oppfylle Teknisk Forskrift ”når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til 
tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader”. Direktoratet for Byggkvalitet utarbeidet høsten 2014 en eksempelsamling med 
byggesaksbehandling fra ulike kommuner for å veilede til en mer omforent saksbehandling.

Byggeiers vedlikeholdsplikt
I henhold til PBL § 31-3 er eier ansvarlig for å sørge for at bygningen holdes i slik stand at fare eller vesentlig ulempe for person, 
eiendom eller miljø ikke oppstår. Plan- og bygningsmyndighetene har i følge loven mulighet til å gi pålegg om sikring dersom 
vedlikeholdsplikten ikke er overholdt og det er fare for helse, miljø og sikkerhet. Bestemmelsen gir ikke hjemmel for å pålegge 
oppgradering til dagens eller opprinnelig stand, bare til å iverksette tiltak slik at byggverket ikke lenger er skjemmende eller utgjør 
en fare for personer eller helse.

Kort om regelverk

Regelverk

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_4-1#KAPITTEL_4-1
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Når man vurderer energitiltak på et eksisterende bygg, er det ofte med bakgrunn i et ønske om 
å redusere energikostnadene til bygget, og/eller forbedre komfort og inneklima. Ved behov for 
bygningsmessige reparasjoner og utskiftninger er det også en god grunn til å se på om tiltakene kan 
kombineres med energitiltak. Ved for eksempel fasadeutskiftning eller omlegging av tak, vil det å 
samtidig etterisolere gi mange positive effekter uten at det nødvendigvis blir mye mer kostbart eller 
omfattende enn det opprinnelig planlagte tiltaket. 

Før man igangsetter energieffektiviserende tiltak, bør dagens energiforbruk kartlegges og 
lønnsomheten av de aktuelle tiltakene beregnes, for å finne potensialet for energisparetiltak. Det 
er viktig i denne sammenhengen å ikke glemme verdien av økt komfort og forbedret inneklima i 
leilighetene, som det ikke er lett å sette en kroneverdi på, og derfor ofte forsvinner i regnestykkene.

Prioritering av energitiltak på eksisterende bygg er ofte noe annerledes enn hvor man legger 
innsatsen for å få et energieffektivt nybygg. Dette fordi det er lettere mer hensiktsmessig å legge 
ressursene i store tiltak på bygningskroppen og bygningsform, orientering, solinnstråling på 
nybygg. For eksisterende bygg varierer det selvfølgelig ut i fra utgangspunkt, men men spesielt på 
verneverdige og bygg i områder med strenge reguleringsbestemmelser er det mindre hensiktsmessig 
å gjøre store tiltak på bygningskroppen, men heller konsentrere tiltakene om effektivisering av 
tekniske systemer og energiform.

Tiltak på eksisterende bygninger må i større grad vurderes i forhold til utgangspunktet, noe som 
betyr utfordringer ved det å etablere en generell metodikk. Vi vil likevel på neste side foreslå et 
forslag til prioritering av energitiltak på ekstisterende bygg.

Les mer (klikkbare lenker):
Rapporter fra forskningsprosjektet REBO: Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens boligblokker

Direktoratet for Byggkvalitet temaside Energi (dibk.no/no/Tema/Energi/)

Energitiltak på eksisterende bygg

Energieffektivisering

http://www.husbanken.no/bibliotek/bib_miljo/barekraftig_oppgradering_boligblokker/
http://www.husbanken.no/bibliotek/bib_miljo/barekraftig_oppgradering_boligblokker/
http://dibk.no/no/Tema/Energi/
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1. Hindre luftlekkasjer. 
Luftlekkasjer med høy lufthastighet oppleves som trekk og bidrar til dårligere termisk komfort, øker 
fare for fuktproblematikk og kondens i konstruksjon, og bidrar til høyere energiforbruk. Dersom 
ikke kilden til trekk er åpenbar kan en profesjonell undersøkelse med lufttethetsmålinger og 
termografering utført av fagfolk avdekke hvor tettetiltak bør gjøres.
Luftlekkasjer finnes typisk i overganger i vinduer, dører, langs tak og gulv. Løsninger: Tettelister rundt 
vinduer og dører. Fjerne lister og gerikter og fylle i mineralull. 

2. Redusere behov for energi til teknisk utstyr
For eksisterende bygninger er det ofte mye å hente på å optimalisere de tekniske systemene og 
redusere behovet for energi til teknisk utstyr. Oppgradering av ventilasjonssystemet til et med 
varmegjenvinning er et omfattende tiltak, men et som ofte gir store gevinster for både energisparing 
og komfort. Utskifting av varmegjenvinner til en med en høyere gjenvinningsgrad er et aktuelt 
tiltak for eldre system med varmegjenvinning. Styring av tekniske anlegg, herunder nattsenking, 
behovsstyrt oppvarming og ventilasjon.
Andre tiltak: Isoler varmtvannsrør i kalde rom. Tidsstyring på termostatstyrte ovner, velge A-merket 
elektrisk utstyr når dette er modent for utskiftning.

3. Tiltak på energikilden og/eller energisystemet
Det anbefales omlegging av energiforsyning til energikilder med større fornybar andel fremfor 
direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler.  Forbedring/utskifting av system til et med høyere 
utnyttelse av levert (kjøpt) energi er også svært aktuelle tiltak for eksisterende bygg. Mulige 
løsninger: Utfasing av oljekjel til en fornybar energikilde. Konvertering til bioolje. Installasjon av 
varmepumpe (bergvarmepumpe, luft-til-vann varmepumpe). Pelletsbrenner. Solfangere og solceller 
for å utnytte lokal, fornybar energi.

Prioritering av energitiltak for eksisterende bygg

Forslag til prioritering av energitiltak på eksisterende bygg ved fokus på enkle og kostnadseffektive 
tiltak. Dersom det ønskes å gjøre en omfattende oppgradering kan prioriteringslisten være en 
annen.

Energieffektivisering
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4. Utskifting av vinduer
Utskifting av vinduer gir ofte god effekt både med hensyn til energieffektivisering og komfort. Det er stor forskjell i 
varmetap fra isolerglassvinduer fra 60-70 tallet og nye trelags lavenergivinduer.
Merk likevel at vinduer av eldre årgang (oftest vinduer fra før 1940) har særlig god materialkvalitet som overgår 
levetid for materialer i nyere vinduer. Disse er verdt å ta vare på, og kan pusses opp og utbedres energimessig med 
tettelister, innvendig varevindu, eventuelt ved å sette inn nye glass i gammel ramme.
Les mer i Byantikvarens informasjonsark om vinduer. 

5. Etterisolering av tak eller etasjeskiller mot kaldt loft/kjeller.
Relativt enkle og rimelige tiltak som gir store gevinster for 1. etasje og øverste etasje. Man må ved disse tiltakene 
passe på at loft og kjeller er tilstrekkelig luftet for å unngå problemer med kondens.
Mindre varmegjennomgang i takkonstruksjonen kan føre til at istappproblematikk forbedres, men også økt snølast på 
tak som man bør vurdere takkonstruksjonens bæreevne i forhold til.

6. Etterisolering av veggfasade
Utvendig isolering bør tilstrebes da dette eliminerer kuldebroer. Tiltaket må sees i sammenheng med vernehensyn, 
vindusplassering (vinduer bør eventuelt flyttes med ut) og bygningsfysikk.
Innvendig isolering er en mulighet, men bør kun gjøres med begrenset isolasjonstykkelse. Her bør man få vurdert 
bygningsfysiske forhold nøye, blant annet vil kuldebroer øke (det blir større forskjell på overflatetemperatur på vegg 
og ved kuldebro), som kan gi fare for kondens og muggvekst i disse områdene. I tillegg bør man vurdere fare for 
frostsprengning i fasaden ved innvendig isolering av murkonstruksjon.

Prioritering av energitiltak for eksisterende bygg forts.

Energieffektivisering

http://www.byantikvaren.oslo.kommune.no/getfile.php/byantikvaren%20(BYA)/Internett%20(BYA)/Dokumenter/Publikasjoner_infoark/vindusarkferdig.pdf
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Energieffektivisering og oppgradering - viktige punkter

• Vurder mulighet for kombinasjon av tiltak. Tenk helhetlig og langsiktig!
• Tiltak bør planlegges og gjennomføres innenfor bygningstekniske og bevaringsverdige rammer. Hvilket betyr at 

målsetning ved oppgradering ikke nødvendigvis bør være gjeldende byggteknisk forskrift (TEK).
• Energitiltak må ikke forringe forhold knyttet til helse- og innemiljø, herunder komfort, men heller bidra til 

forbedring. Komfortøkning som følge av energitiltak bør også sees på som en verdi ved siden av innsparing av 
energikostnader.

• Fossilt brensel, inkludert elektrisitet, bør så langt det lar seg gjøre ikke benyttes som energikilder til oppvarming.
• Brukers adferd kan ha stor innvirkning på energiforbruket. Styringssystem og bevisstgjøring på forbruk kan være 

aktuelle grep.
• Forbruket av strøm bør reduseres ved hjelp av: energieffektive brune- og hvitevarer, teknisk utstyr, redusere 

forbruket av varmtvann, belysning.
• Bygningens varmetap bør reduseres ved hjelp av: etterisolering, utskiftning av vinduer og dører, tetting av 

uønskede luftlekkasjer og installering/oppgradering av ventilasjonsanlegg.
• Ved tetthetstiltak på bygg som tidligere har vært ventilert hovedsaklig med luftlekkasjer må ny ventilasjonsløsning 

installeres. Dette for å sikre et godt inneklima.
• Ved tiltak på bygningskroppen bør det hentes inn bygningsfysisk rådgiver for å sikre fuktteknisk gode løsninger, etc.
• En ENØK-analyse i kombinasjon med en tilstandsanalyse vil gi god oversikt over byggets potensial og aktuelle tiltak.

   Gode bovaner
Individuelle bovaner kan være årsak til stor variasjon i årlig energibruk for 
ellers identiske boliger. Gode bovaner er for en stor del gratis, og vil redusere 
energibruken i alle typer bygg. Faktorer å vurdere vil for eksempel være:
- Styring av innetemperatur
- Varmtvannsforbruk
- Luftevaner
- Bruk av elektrisk utstyr

Energieffektivisering
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Utfordringer Muligheter

Energi-
forsyning

Biobaserte anlegg vil ikke kunne benyttes i 
byer hvor det må unngås lokale utslipp. 
Varmepumpe baserte på grunnvarme fra 
energibrønner krever et visst areal.

Ved omlegging til vannbaserte oppvarmingssystem 
har man et fleksibelt system der man har flere 
muligheter for energikilder. Det er stort potensial 
for klimagassbesparelser ved å fase ut fossilt brensel 
og elektrisitet som kilder til varme. Disse kan evt. 
benyttes som en supplerende spisslast til en grunnlast 
basert på fornybare alternativ.
Mulig å koble seg på fjernvarmenettet der hvor dette 
tilbys.

Yttervegg Utvendig etterisolering:
• Bevaringsverdige forhold ved fasaden kan 

gjøre utvendig etterisolering uaktuelt. 
• Bygningens fotavtrykk vil øke
• Det vil kunne oppstå et behov for å øke 

byggets takutstikk
Innvendig etterisolering:
• Vil forsterke kuldebroeffekt ved bygnings-

deler som har svakere varmemotstand.
• Vil føre til redusert boareal
• Er en fuktteknisk risikabel løsning

Utvendig etterisolering foretrekkes fremfor 
innvendig etterisolering da man oppnår kontinuerlige 
isolasjonsskikt, som igjen reduserer effekten av 
kuldebroer. Isolering utvendig er også en fuktteknisk 
mindre risikabel løsning. Takutstikk kan eventuelt 
forlenges. Ved bevaringsverdig gatefasade kan det 
være en mulighet å isolere bakgårdsfasade.
Innvendig etterisolering kan være en mulighet 
der hvor utvendig etterisolering ikke er mulig pga. 
vern eller regulering. Det bør da gjøres en grundig 
bygningsfysisk  vurdering av konsekvenser.

Energieffektivisering - utfordringer og muligheter

Energieffektivisering
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Utfordinger Muligheter

Tak Etterisolering av tak må ikke redusere 
luftsirkulasjon på kaldt loft.
Etterisolering av tak kan føre til at 
konstruksjonen må forsterkes som en følge av 
økte snø- og egenlaster.

Å etterisolere himling mot kaldt loft er et enkelt tiltak, 
pass på tetting av loftsluker og god ventilasjon av 
loftet.
Etterisolering av tak bør gjøres i sammenheng med en 
eventuell utskiftning av taktekking.
Se på muligheten for å plassere solfangere 
eller solceller på tak for varmtvanns- eller 
strømproduksjon.

Gulv på 
grunn

Ikke mulig å få kontinuerlige isolasjonssjikt 
grunnet bærende veggskiver og eller søyler.
Tiltaket krevet gjerne pigging og fjerning av 
eksisterende gulvplate, noe som kan være 
omfattende.

Etterisoleres gjerne i sammenheng med drenering av 
kjellervegger.
Bør vurderes i sammenheng med et eventuelt pålegg 
om tiltak mot inntrengning av radon.

Dører og 
vinduer

Planstatus som verne- eller bevaringsverdig 
kan gjøre utskiftning av dører og vinduer 
uaktuelt. 
Installering av varevindu gir ikke like gode 
U-verdier som et nytt vindu. Gjør også lufting 
noe mer tungvint.

Ved utskiftning av vinduer og dører kan det bestilles 
kopier av de eksisterende som gjør at byggets uttrykk 
bevares. Alternativ er skifte av glass i gamle rammer 
eller installering av innvendige varevinduer.
Moderne vinduer forhindrer kaldras, noe som
gir mulighet til å plassere varmekilder andre steder 
enn under vindu.

Energieffektivisering - utfordringer og muligheter forts.
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Utfordringer Muligheter

Ventilasjon
Balansert ventilasjon kan være arealkrevende ved 
etterinstallering.
En sentralisert ventilasjonsløsning betjener flere 
leiligheter. Dersom det ikke allerede eksisterer må 
det for denne løsningen lages nye vertikale sjakter og 
kanalføringer for tilførsel og avtrekk av luft.
En desentralisert ventilasjonsløsning betjener en 
leilighet eller en etasje. Her må det legges horisontale 
kanalføringer som ofte kasses inn, alternativt skjules 
ved å fore ned himling. 

Typer ventilasjonsløsninger:
Naturlig ventilasjon: frisk luft trekker inn gjennom ventiler 
og andre åpninger, oppdrift og vind sørger for utskiftning av 
luft gjennom f.eks luftepipe. Lite kontrollerbar regulering av 
luftmengder og ingen varmegjenvinning.
Mekanisk avtrekksventilasjon: avtrekksvifter suger ut 
luft mens frisk luft trekker inn gjennom ventiler og andre 
åpninger, ingen varmegjenvinning.
Mekanisk balansert ventilasjon: balansert tilførsel og avtrekk 
av luft. Muliggjør gjenvinning av varme. Kan styres av bruker 
etter behov. 

Lufttetthet
Avhengig av omfang ved oppgradering eller 
rehabilitering vil det være vanskelig å få en tetthet på 
linje med dagens nybygg.

Ved balansert ventilasjon  er det ønskelig å oppnå et så lavt 
lekkasjetall som mulig.

Energieffektivisering - utfordringer og muligheter

Energieffektivisering
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1900 - 1950
Energi - utfordringer og muligheter

1900-1950

Utfordringer Mulige løsninger

Bygningskropp
Planstatus som bevaringsverdig eller vernet 
reduserer muligheten for gjennomføring av tiltak 
hvor fasadeutrykket endres.

Sjekk om bygget har spesielle vernehensyn eller er oppført i gul 
liste. Gå i dialog med planmyndighet vedrørende mulige løsninger. 
Mulige tiltak mot varmetap uten å endre fasadeuttrykket kan 
være: Lufttettingstiltak. Montering av innvendig varevindu. 
Eventuelt skifte ut glass gamle rammer med isolerglass. Utskifting 
til godkjente kopier dersom gamle vinduer er i dårlig forfatning. 
Isolering av bakgårdsfasade dersom denne ikke er vernet. Isolering 
av etasjeskiller mot loft og kjeller.
Engasjer bygningsfysisk rådgiver for vurdering av løsninger som 
endrer fukt- og varmebalansen.

Ventilasjon og varmesystem
Typisk utett bygningskropp og trekkproblematikk. 
Typisk naturlig ventilasjon basert på oppdrifts-
anlegg eller ventilasjon via utettheter. Eventuelt 
kan det være etterinstallert avtrekksventilasjon. 
Ingen av disse ventilasjonsformene har vanligvis 
varmegjenvinning.
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning 
krever areal og volum.

Tettelister rundt vinduer er et enkelt og rimelig tiltak. Ved 
forbedring av lufttetthet der bygget tidligere har blitt ventilert av 
utettheter må ventilasjonsluftmengde ivaretas med nytt system.
Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner er den beste 
løsningen energimessig.
Det kan være mulig å benytte eksisterende sjakter og loft for 
kanalføring ved etterinstallering av balansert mekanisk ventilasjon 
med varmegjenvinning.

Energiforsyning
Ofte basert på oljefyr (opprinnelig kull), og direk-
tevirkende el.

Vannbaserte anlegg åpner for flere ulike alternativer for 
ny energiforsyning som er mer miljøvennlig enn olje. F.eks 
bergvarmepumpe, luft-til-vann varmepumpe, pelletskjel, 
solfangere osv.
Tilpasning av oljefyr til å benytte bioolje.

Energieffektivisering
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1950 - 1970
Energi - utfordringer og muligheter

1950 - 1970

Utfordringer Muligheter

Bygningskropp
Kuldebroer (steder i ytterkonstruksjonen 
med høyere varmetap en resten) ved 
balkonger, veggskiver og vinkler i fasade. 
Utnyttelsesgrad og gesimshøyde i 
reguleringsplan.

Etterisolering utvendig er den beste løsningen for å eliminere 
kuldebroer.
Undersøke muligheten for å bryte kuldebro ved gjennomgående 
balkongerdekker med et isolasjonssjikt mot betong i yttervegg. Bæring 
av balkong må endres, evt balkonger skiftes og blir selvbærende. 
Ofte flate tak som er enkelt å etterisolere utvendig. 

Ventilasjon og varmesystem
Vanlig med mekanisk avtrekk uten 
varmegjenvinning, med tilluft gjennom 
ventiler i fasade. 

Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner er den beste 
løsningen energimessig.
Det kan være mulig å benytte eksisterende sjakter og loft for 
kanalføring, for etterinstallering av balansert mekanisk ventilasjon med 
varmegjenvinning.

Energiforsyning
Ofte oljefyr og panelovner.  El- og oljekjel 
for vannbårne varmeanlegg.

Vannbaserte anlegg åpner for flere ulike alternativer for 
ny energiforsyning som er mer miljøvennlig enn olje.  F.eks 
bergvarmepumpe, luft-til-vann varmepumpe, pelletskjel, solfangere 
osv.
Tilpasning av oljefyr til å benytte bioolje.

Energieffektivisering
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1970 - 1990
Energi - utfordringer og muligheter

1970 - 1990

Utfordringer Muligheter

Bygningskropp
Mindre fokus på kuldebroer ved prosjektering 
(steder i ytterkonstruksjonen med høyere 
varmetap enn resten), f.eks gjennomgående 
balkongdekker, eksponert bæresystem i 
fasaden. Betong ble gjerne benyttet som 
bygningsmateriale.

Etterisolering utvendig er den beste løsningen for å eliminere 
kuldebroer.
Undersøke muligheten for å bryte kuldebro ved gjennomgående 
balkongerdekker med et isolasjonssjikt mot betong i yttervegg. 
Bæring av balkong må endres, evt balkonger skiftes og blir 
selvbærende.

Ventilasjon og varmesystem
Mekanisk avtrekksventilasjon uten 
varmegjenvinning eller mekanisk ventilasjon 
med varmegjenvinning (balansert ventilasjon) 
med lav varmegjenvinningsgrad.

Oppgradere til moderne tekniske anlegg med høyere 
virkningsgrad.
Utskiftning av varmegjenvinner/aggregat.

Energiforsyning
Vanlig med el-kjeler (man unngikk skorsteiner) til 
sentralfyrte anlegg, mindre bruk av oljefyr.  
 

Eksisterende vannbaserte oppvarmingssystem kan benyttes 
videre. Vannbaserte anlegg åpner for flere ulike alternativer for 
ny energiforsyning som er mer miljøvennlig. Muligheter kan være 
tilkobling til bergvarmepumpe, luft-til-vann varmepumpe, pellets, 
solfangere osv.

Energieffektivisering
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Universell uforming handler om at man finner løsninger som kan brukes på en likeverdig måte, 
uavhengig av menneskers ulikheter. God planløsning, fysisk utforming uten hindringer, enkel og 
intuitiv bruk, bevisst bruk av lys og kontraster, god akustikk og miljøvennlige omgivelser gir løsninger 
som fungerer for alle.

Universell utforming gir mennesker med ulike funksjonshemninger forutsetninger for å fungere 
likestilt med andre i sitt hjem og på besøk. Løsningene gir også en enklere hverdag for barnefamilier 
med barnevogner og plassbehov på badet. For barn er det enklere å orientere seg i universelt 
utformede omgivelser. En tilgjengelig bolig i et tilgjengelig boligområde betyr at mange eldre kan bli 
boende lengre i egen bolig før de eventuelt får behov for omsorgsbolig eller sykehjem.

Les mer: 
Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder. Statens 
Bygningstekniske Etat og Husbanken.

Tilgjengelige bygg og uteområder. Temaveileder. Norges Handicapforbund.

Husbanken temasider for Universell Utforming

Regelverk:
Direktoratet for Byggkvalitets Temaside om Universell Utforming (dibk.no/no/Tema/Universell-
Utforming/)

Norsk Standard NS 11001 Universell Utforming av byggverk, del 2 Boliger 

Norsk Standard NS 11005 Universell utforming av opparbeidede uteområder; krav og anbefalinger

Generelt om Universell Utforming

Universell Utforming

http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Kultur/043UniversellUtf.pdf
http://www.nhf.no/novus/upload/file/nhf.no/Temasider/Politisk%20arbeid/Tilgjengelige%20bygg%20og%20uteomr%C3%A5der%202011.pdf
http://www.husbanken.no/universell-utforming/
http://dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/
http://dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/
https://www.standard.no/fagomrader/arbeidsmiljo-og-hms/universell-utforming/universell-utforming-av-byggverk/
https://www.standard.no/fagomrader/arbeidsmiljo-og-hms/universell-utforming/universell-utforming-av-uteomrader/
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Universell Utforming  og oppgradering

• Eksisterende kvaliteter skal ikke forringes (eks. evakuering ved brann, frakt av bårer). 
• Ved rehabilitering må tilpasninger gjøres for å finne så gode løsninger som mulig ihht. gitt forutsetninger som eks. 

konstruksjoner, plass horisontalt og vertikalt.  
• Dersom ikke det lar seg gjøre å få tilgjengelighet for alle etasjer, vil det å få alle funksjoner (stue, kjøkken, ett 

soverom, bad og uteplass) på tilgjengelige inngangsplan være en god forbedring.
• Byggets geometri og planløsning, kostnader og evt. vern hindrer ofte full oppfyllelse av TEK 10.
• Enkle og rimelige løsninger skal følge Teknisk Forskrift (TEK 10) (skilting, merking, belysning..)
• Det bør være en løsning, hovedløsningen, som skal være brukbar for alle.
• Tiltak som ikke fullt ut gir oppfyllelse av krav TEK 10 kan allikevel gi økt brukervennlighet for mange grupper 

beboere (f.eks smalheis).
• Bra å få flest mulig inn, men alle må komme ut ved brannevakuering.

Les mer:
Rapporter fra forskningsprosjektet REBO: Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens boligblokker

Byantikvarens Veileder for tilgjengelighet i verneverdig bebyggelse i Oslo

Universell Utforming

http://www.byantikvaren.oslo.kommune.no/getfile.php/byantikvaren%20(BYA)/Internett%20(BYA)/Dokumenter/dokument/uuveiledernett%20MTMyMTg3ODAxNzEyNTQ4NDI1MT.pdf
http://www.husbanken.no/bibliotek/bib_miljo/barekraftig_oppgradering_boligblokker/
http://www.husbanken.no/bibliotek/bib_miljo/barekraftig_oppgradering_boligblokker/
http://www.byantikvaren.oslo.kommune.no/getfile.php/byantikvaren%20(BYA)/Internett%20(BYA)/Dokumenter/dokument/uuveiledernett%20MTMyMTg3ODAxNzEyNTQ4NDI1MT.pdf
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Utfordringer Mulige løsninger

Atkomst - fra vei/parkering til hovedinngang
• For bratt stigning.
• Mangel på repos.
• Vanskelig fremkommelig dekke.
• Mangel på rekkverk.
• Ingen ledelinjer eller elementer som kan fungere som 

ledelinjer.

• Selv om krav i TEK 10 ikke følges med for bratt 
stigning  vil det være mulig å komme fram med eks. 
rullestol. Dette er bedre enn kun trapp. 

• Anlegge adkomstvei med fast og jevn overflate og 
med kantstein. 

• Installere nødvendig belysning av adkomstvei.
• Stolper og rekkverk med kontrast til omgivelsene.

Inngang
• Terskler i inngangen i form av trapp, repos utenfor 

døren eller høy dørstokk. 
•    Repos foran dør for lite.
• Manuelle dører krever for stor kraft å åpne. 
• Bredden blir for liten i dører med to fløyer hvor bare 

den ene holdes åpen. 
• Går i ett med fasaden, vanskelig å se.
• Mangelfull belysning.
• Mangelfull glassmarkering.
• Ringeklokke eller kortleser kan ikke brukes/nåes av 

alle.

• Trapper til inngangsparti suppleres ved rampe (evt. i 
trappa ved liten plass). 

• Dersom det ikke er plass til eller uhensiktsmessig med 
rampe er et alternativ å senke dør og endre innvendig 
gulvnivå i 1.etasje. Trapp eller trinn fjernes.

• Installasjon av døråpner når åpningskraften overstiger 
2 N og evt. når bredden er for liten. 

• Enkle og rimelige tiltak som kontraster, belysning, 
merking, glassmarkering, rekkverk og ledelinjer skal 
oppfylle krav i TEK 10. Slike tiltak gir et godt synlig 
inngangsparti, oversiktlig og enkelt å bruke.

• Flytting av ringeklokke og kortleser er rimelige tiltak.

Universell Utforming - utfordringer og muligheter

Ute

Universell Utforming
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Utfordringer Mulige løsninger

Korridorer
• Ensformig bruk av farger og materialer
• Mangelfull belysning. 
• Vindu i enden av korridor (blending).
• Søyler og lignende i ganglinje.
• Dårlige akustiske forhold.

• Bruke farger for å lette orientering. Fremheve hovedform og detaljer. 
Kontraster mellom gulv og vegg, synlige inngangsdører. Ledelinjer.

• Markere søyler og andre hindringer i ganglinjen.
• Bruke belysning for å lette orientering, oppfatte dybder og avstander.
• Lyddempende tiltak, installere absorbenter for bedre akustikk.

Heiser
• Heis finnes ikke, eventuelt er den for 

liten for rullestol. 
• Heisen er vanskelig å finne. 
• Utfordring med plass til heis i 

trapperom, for trangt i trapperom for 
snuplass utenfor heisen.

• Ved en brann vil heisen stanse. Av den 
grunn vil det sannsynligvis utløse et 
krav om sprinkleranlegg i hele bygget.

• Manøverpanel er vanskelig tilgjengelig, 
har liten skrift og ikke relieff eller 
kontraster. 

• Heis mangler lydsignal.

• Tilbygg med heis med adkomst til leiligheter i eksisterende 
trapperom.Installere heis i eksisterende trapperom og bygge ny 
trapp i tilbygg.

• Etablere heis med heisdør mot trapperom repos ved å benytte areal i 
eksisterende leiligheter. Ulempen er at leilighetene taper areal, men 
kan være aktuelt i gårder med store leiligheter.

• Installere heis i trapperom,dersom plass. Løsningen blir da mest 
sannsynlig en smalheis. En slik heis vil også kunne brukes med 
rullator.

• Dersom installasjon av heis er uoverkommelig, bør man som 
minimum sikre at boligene i 1. etasje har trinnfri adkomst.

• Oppgradering av heis til mer brukervennlig manøverpanel, panel 
med blindeskrift, og lydsignal. 

• Markere inngang til heis med fargekontrast og teksturvariasjon i gulv.
Les mer:
Etterinstallering av heis i borettslag (NBBL)

Universell Utforming - vanlige utfordringer

Inne

Universell Utforming

http://www.nbbl.no/Portals/1/NBBLs%20filarkiv/PDF%27er/Brosjyrer/2009-03-03%20Etterinnstallering_av_heis_Brl.pdf
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Utfordringer Mulige løsninger

Innvendige dører
• For smal dør.
• For høye terskler.
• For dårlige kontraster - døra går i ett med veggen.
• Mangelfull markering av glassfelt. 

• Utskifting til dører som oppfyller TEK 10 krav til 
bredde, terskel og kontrast.

Trapper
• Mangelfulle kontraster / ikke taktil markering av trinn. 
• Rekkverk kun på en side og i en høyde. 
• Rekkverk avsluttes for tidlig. 
• Rekkverk mangler på repos. 
• Mangelfull belysning.

• Enkle og rimelige tiltak som kontraster, belysning, 
merking, glassmarkering, rekkverk og ledelinjer 
skal oppfylle krav i TEK 10. 

• Tretremmer på balkong bygger opp for 
nivåforskjel mens man kan ivareta minimum 
oppkant på membran.

Toaletter  og bad
• For små, ikke plass til snusirkel.
• For høy terskel.
• Utstyr plassert for høyt eller utilgjengelig. 
• Utstyr plassert slik at det sperrer veien. 

• Utvidelse eller sammenslåing av våtrom. 
• Lavere terskel våtrom 
• Forsterkning av vegg for montering av utstyr

Universell Utforming - vanlige utfordringer

Inne

Universell Utforming
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1900 - 1950
Universell utforming - utfordringer og muligheter

1900-1950

Utfordringer Mulige løsninger

Ofte mangelfull tilgjengelighet for 
rullestolbrukere, trapper, manglende heis.

Smalheis i eksisterende trapperom vil kunne bedre 
tilgjengeligheten for mange. Evt. heis i frittstående heistilbygg.

Ofte stor høydeforskjell mellom uteplan og 
inngangsplan.

Rampe fra uteplan til inngangsplan. Alternativer: Løfteplattform. 
Senke inngangsetasjen.
Rampe som ikke tilfredstiller TEK 10 kan være godt nok.

Eldre bygårder ble ikke bygget med særlig 
tanke på tilgjengelighet for mennesker med 
funksjonshemninger. Dører og planløsning gir ikke 
plass for passering og snusirkel for rullestol.

Full rehabilitering gir mulighet for endring av dørbredder og 
romstørrelser.

Større bygningsmessige endringer svært 
kostnadskrevende.

Tilpasninger – hva er godt nok for de fleste? 
Der ”den ene” løsningen som passer ”alle” ikke er teknisk eller 
økonomisk mulig, kan det være en mulighet å etablere ulike 
løsninger slik at disse dekker ulike behov.

Ofte grad av verneverdighet Tiltak etter grad av vernestatus. 
Tilføyelse av elementer og reversible tiltak er ofte ønsket fra 
vernemyndigheter.
Se eksempel i Byantikvarens veileder 
“Tilgjengelighet i verneverdig bebyggelse i Oslo”

Universell Utforming

http://www.byantikvaren.oslo.kommune.no/getfile.php/byantikvaren%20(BYA)/Internett%20(BYA)/Dokumenter/dokument/uuveiledernett%20MTMyMTg3ODAxNzEyNTQ4NDI1MT.pdf
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1950-1970
Universell utforming - utfordringer og muligheter

Utfordringer Muligheter

Lavblokker under 5 etg. mangler heis.
Halvrepos som fordyrer heismontering.

Heis enten innvendig hvis plass, eventuelt utvendig.  Liten heis, evt. 
ikke full trinnfrihet vil kunne bedre tilgjengeligheten for mange. 

Ofte mangelfull  tilgjengelighet for rullestol-
brukere, trapper.

Ramper som ikke tilfredsstiller TEK 10 kan være godt nok. Trapp-
eheis i spesielle tilfeller.

Større bygningsmessige endringer svært kost-
nadskrevende.

Tilpasninger – hva er godt nok for de fleste? 
Der ”den ene” løsningen som passer ”alle” ikke er teknisk eller økon-
omisk mulig, kan det være en mulighet å etablere ulike løsninger slik 
at disse dekker ulike behov.

1950- 1970

Universell Utforming
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1970 - 1990
Universell utforming - utfordringer og muligheter

1970- 1990

Utfordringer Muligheter

Lavblokker under 5 etg. mangler heis. Heis enten innvendig hvis plass, eventuelt utvendig i tilbygg.  Liten 
heis, evt. ikke full trinnfrihet vil kunne bedre tilgjengeligheten for 
mange. 

Ofte mangelfull  tilgjengelighet for rullestol-
brukere, trapper.

Ramper som ikke tilfredsstiller TEK 10 kan være godt nok. Trapp-
eheis i spesielle tilfeller.

Større bygningsmessige endringer svært kost-
nadskrevende.

Tilpasninger – hva er godt nok for de fleste? 
Der ”den ene” løsningen som passer ”alle” ikke er teknisk eller økon-
omisk mulig, kan det være en mulighet å etablere ulike løsninger slik 
at disse dekker ulike behov.

Dører og planløsning gir ikke plass for passer-
ing og snusirkel for rullestol.

Full rehabilitering gir mulighet for endring av dørbredder og rom-
størrelser.

Universell Utforming



Tidligfase Tilstandsanalyse Konseptutredning Valg av konsept 

Tilbake

Hva passer for oss?
Veileder for bærekraftig oppgradering 

av murgårder og boligblokker

NesteTilbake Meny

Materialvalg
Miljøriktig materialvalg
• Ved innkjøp av nye materialer, unngå (substituer) materialer med helse- og miljøfarlige stoffer. Be om at det ikke brukes 

materialer med stoffer på Prioritetslisten eller Kandidatlisten (se infobokser). Forsøk også å unngå materialer som inneholder 
stoffer som er kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige, eller lite nedbrytbare stoffer som hoper 
seg opp i  levende organismer, som kan ha alvorlige langtidsvirkninger for helse eller miljøet. Dette er merket i risikosetninger 
(R-setninger) i produktenes sikkerhetsdatablad (for kjemiske produkter).

• Be om at det brukes materialer som gir lave emisjoner av flyktige organiske forbindelser (TVOC). Ved å prioritere 
lavemitterende materialer reduserer man risikoen for inneklima-relaterte problemer i bygget. Etterspør produkter som er 
emisjonstestet og klassifisert etter et anerkjent merkesystem, f.eks M1 eller GEV-Emicode EC1plus.

• Velg produkter med en lav miljøbelastning fra produksjonen, herunder klimagassutslipp fra produksjonen av produktene. 
Dette kan gjøres ved å sammenligne ulike produkter som har EPDer, er vurdert etter Eco-produkt metoden, eller er 
Svanemerkede (se infobokser på neste side).

• Etterspør informasjon om materialenes levetid og robusthet og ta med dette i vurderingen for materialvalg.
• Etterspør informasjon om materialenes behov for vedlikehold og ta med dette i vurderingen for materialvalg.

Substitusjonsplikten
Lovfestet i Produktkontrolloven, og 
pålegger alle virksomheter som bruker 
produkter som innholder kjemiske 
stoffer som kan medføre helseskade 
eller miljøforstyrrelse å undersøke om 
det finnes produkter som medfører 
mindre risiko for slik virkning. Alternative 
produkter skal velges dersom det kan skje 
uten urimelig kostnad eller ulempe. (Kilde: 
Veiledning til Teknisk forskrift)

Kandidatlisten (EU/EØS): 
80-90 stoffer med alvorlige 
langtidseffekter på helse og miljø, og 
som er kandidater for å komme på 
godkjenningslisten over de strengeste 
regulerte stoffene i Europa.
http://www.miljodirektoratet.no/no/
Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverk/
Kjemikalieregelverket_REACH/
Godkjenningsordningen/
Kandidatlista_i_REACH/

Prioritetslisten (Norge):  
ca. 30 stoffer eller 
stoffgrupper som har 
skadelige langtidseffekter på 
helse og miljø, og som skal 
begrenses kraftig i bruk eller 
forbys helt innen 2020.
www.miljostatus.no/
prioritetslisten

Materialvalg og avfall

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverk/Kjemikalieregelverket_REACH/Godkjenningsordningen/Kandidatlista_i_REACH/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverk/Kjemikalieregelverket_REACH/Godkjenningsordningen/Kandidatlista_i_REACH/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverk/Kjemikalieregelverket_REACH/Godkjenningsordningen/Kandidatlista_i_REACH/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverk/Kjemikalieregelverket_REACH/Godkjenningsordningen/Kandidatlista_i_REACH/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverk/Kjemikalieregelverket_REACH/Godkjenningsordningen/Kandidatlista_i_REACH/
http://www.miljostatus.no/prioritetslisten
http://www.miljostatus.no/prioritetslisten
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Materialvalg - forhåndsvurderte produkter

Svanemerket/EU-blomsten: 
Byggprodukter som inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige 
stoffer, bidrar til mindre skadelig avfall og produseres med minst 
mulig utslipp av skadelige stoffer og klimagasser.
Les mer: www.svanemerket.no   www.ecolabel.eu

Sintef Teknisk Godkjenning: 
Godkjente produkter f.o.m. 1.1.2010 in-
neholder ikke helse- og miljøskadelige 
stoffer.
Les mer: www.sintefcertification.no

ECOproduct: 
Database med ferdig vurderte produkter. Gir 
produkter karaktersymboler (grønt, hvitt og 
rødt) for klimautslipp, innhold av helse- og 
miljøskadelige stoffer, inneklima og ressursbruk. 
Produkter med rødt symbol bør unngås. 
(Databasen er en betalingstjeneste.)

Les mer: www.byggtjeneste.no/WPpages/
Produkter/Byggeportalen/ECOproduct.aspx

For å kunne vurdere ulike produkters miljøbelastning opp mot hverandre, er det en rekke merkeordninger og 
forhåndsvurderinger som kan være nyttige.

Les mer:
Unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg. En veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende. Direktoratet for 
byggkvalitet og Klima- og forurensingsdirektoratet.

Miljødirektoratets nettside om farlige stoffer i forbrukerprodukter: www.erdetfarlig.no

Søkeverktøy “Kjemikaliesøk”. Gir opplysninger om hvordan stoffer er regulert og hvilke stoffer som er oppført på ulike 
lister: www.miljødirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Kjemikalier

EPD:
EPD er en forkortelse for “Environmental Product 
Declaration”, på norsk miljødeklarasjon. En EPD lages 
på grunnlag av en livsløpsanalyse etter en standardisert 
metode og verifiseres av en uavhengig part. Den gir 
opplysninger om ressursforbruk, miljøpåvirkninger, utslipp 
og avfall, bruk av kjemikalier og påvirkning av innemiljø. 
Hensikten er at man kan sammenligne miljøprofil til ulike 
produkter på et objektivt grunnlag.    
Les mer:  www.epd-norge.no

Materialvalg og avfall

http://www.svanemerket.no
http://www.ecolabel.eu
http://www.sintefcertification.no/PortalPage.aspx?pageid=56
http://www.byggtjeneste.no/WPpages/Produkter/Byggeportalen/ECOproduct.aspx
http://www.byggtjeneste.no/WPpages/Produkter/Byggeportalen/ECOproduct.aspx
http://www.dibk.no/globalassets/miljo/publikasjoner/unnga-helse--og-miljoskadelige-stoffer-i-bygg_rev_nov2013.pdf
http://www.dibk.no/globalassets/miljo/publikasjoner/unnga-helse--og-miljoskadelige-stoffer-i-bygg_rev_nov2013.pdf
http://www.erdetfarlig.no
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Kjemikalier
http://www.epd-norge.no
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Miljøkartlegging og sanering

Miljøkartlegging og sanering
• FØR et bygg, eller deler av et bygg skal rives skal det i følge TEK 10 gjøres en miljøkartlegging, dvs. at bygget 

kartlegges for materialer som må håndteres som farlig avfall. For følgende tiltak skal det også utarbeides en 
miljøsaneringsbeskrivelse:

  - vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del   
     av bygning som overskrider 100 m² BRA. 
 - riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m² BRA.  
 - oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom   
    tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.  
• En miljøsaneringsbeskrivelse beskriver bl.a. hvordan de ulike farlige avfallsfraksjonene bør fjernes og hvor det skal 

leveres til avfallsbehandling. Krev gode avfallsplaner og gjennomgå disse.
• Ved riving må materialene i bygget kartlegges og eventuelle helse- og miljøfarlige stoffer må håndteres forsvarlig 

ved utbytting og leveres i riktig avfallssortering. I henhold til TEK 10 skal det også utarbeides en sluttrapport som 
viser faktisk disponering av avfallet (dette gjelder både farlig og ikke farlig avfall).

• Et bygg kan inneholde bygningsmaterialer fra ulike tidsperioder på grunn av oppgraderinger/oppussinger. Mange 
byggematerialer inneholdt helse- og miljøfarlige stoffer kun i spesifikke tidsperioder. Eldre materialer mangler ofte 
dokumentasjon, og man må undersøke materialene før riving og deponering.

Krev at de utførende har rutiner for HMS tiltak for arbeid med farlige stoffer. Dette innebærer blant annet:
• sikre arbeidsmetoder
• riktig verneutstyr

Les mer: «Proffe råd om byggavfall» 
Informasjon om innhold av helse- og miljøfarlige 
stoffer i bygningsprodukter fra ulike tidsperioder, 
og forsvarlig deponering av farlig avfall 

Les mer: «Byggemiljøs Materialvurderingsliste» 
Gir informasjon om kjemikalier som kan finnes i 
diverse materialgrupper, samt avfallsbehandling.

Materialvalg og avfall

http://www.byggemiljo.no/getfile.php/Filer/Proffe%20r%C3%A5d%20om%20byggavfall.pdf
http://www.byggemiljo.no/getfile.php/Filer/Publikasjoner/Materialvurderingsliste%20revidert%20januar%202011.pdf
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Avfallshåndtering

kilde: 
Retursamarbeidet 
LOOP

Avfallsminimering
• Vurder mulighet for reparasjon og gjenbruk, i stedet for utskiftning.
• Vurder mulighet for bruk av rivingsmaterialer til ny funksjon andre steder i bygget
• Jevnlig vedlikehold er bedre enn å reparere, reparere er bedre enn å skifte ut.

Avfallshierarkiet beskriver prioriteringer i avfallspolitikken. Det 
gjelder å behandle avfall så nær toppen av pyramiden som mulig. 

Avfallsreduksjon er det øverste nivået i avfallshierarkiet. Man kan 
avverge avfall ved blant annet å begrense innkjøp av produkter 
man ikke har bruk for, emballasjeoptimering, velge produkter 
med lang levetid.

Ombruk går ut på å bruke produkter om igjen istedet for å kaste 
dem.

Materialgjenvinning er å gjenvinne materialene i kasserte 
produkter som ikke kan brukes på nytt.

Energigjenvinning er å utvinne energi fra avfall som ikke kan 
materialgjenvinnes.

Avfall som verken kan brukes om, materialgjenvinnes eller 
energigjenvinnes blir deponert. Det er ønskelig å legge minst 
mulig avfall på deponi.Figur 1: Avfallshierarkiet. 

Kilde: Retursamarbeidet LOOP

Materialvalg og avfall
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Hva er LCC?

LCC er en forkortelse for Life Cycle Costs, Livssykluskostnader på norsk. For å opprettholde eller 
øke en bygnings verdi, bør det gjøres verdibevarende vedlikehold eller verdiøkende utvikling av 
bygninger (se figur under). Om en ønsker å gjennomføre dette på en bærekraftig måte, er det 
essensielt at man ved innføring av tiltak vurderer virkninger av tiltaket gjennom hele bygningens 
levetid. På den måten kan man sikre at det tiltaket som er mest nyttig/gunstig på lang sikt, blir 
valgt. Ved planlegging av forbedrende tiltak, bør derfor de økonomiske virkingene av tiltakene 
vurderes gjennom fokus på bygningens livssykluskostnader.

Livssykluskostnader omfatter alle kostnader i løpet av en bygnings/bygningsdels levetid;
• Investering
• FDVU(S): Forvaltning, Drift, Vedlikehold, Utvikling, (Service – mindre relevant for bygårder)
• Restkostnad/verdi    

Konseptet er å danne et helhetlig kostnadsbilde av et produkts livssyklus, evt. økonomiske 
konsekvenser av tiltak. Dette gjøres ved å diskontere alle FDVU-kostnader til en levetidskostnad, 
som igjen annuitetsberegnes til årskostnader (en fiktiv kostnad bestående av summen av renter og 
avdrag tilsvarende et annuitetslån). Se figur til høyre. 

Figur 3: Sammenheng mellom 
begreper
Kilde: Livssykluskostnader for bygninger, 
S. Bjørberg et al., 2007.

Figur 2: Verdiøkende 
og verdibevarende 
vedlikehold
Kilde: Multiconsult

Livssykluskostnader
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Hvorfor tenke LCC ved rehabilitering av bygårder og boligblokker?

• LCC synliggjør totale kostnader forbundet med en investering. Gir en basis for kostnadsdekkende husleie.
• Det muliggjør sammenligning av alternativer som grunnlag for å gjøre et valg, f.eks:
 -Hva gir mest kostnadseffektiv balanse mellom kapital- og driftskostnader
 -Hva kan vinnes på driftssiden mot hvilken investering på kapitalsiden?
• Utarbeidelse av kostnadsrammer, FDV(U)- budsjetter, etablere nøkkeltall, avdekke forbedringsmuligheter, 

benchmarking etc.
• Ved å gjøre en helthetlig betraktning av kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling når man skal gjøre 

investeringer ved tiltak, kan man synliggjøre tiltaket med lavest totalkostnad (levetidskostnad). Tabellen under viser 
hva drift, vedlikehold og utvikling omfatter, siden det gjerne er disse kostnadspostene som er mest relevante ved 
gjennomføring av forbedringstiltak i bygårder.

Drift Vedlikehold Utvikling

Formål? Opprettholde bygningen og de 
tekniske installasjoner på et fastsatt 
funksjonalitetsnivå

Opprettholde bygningen og de 
tekniske installasjoner på et 
fastsatt kvalitetsnivå

Tiltak for å forbedre 
bygningsmassens verdi over tid

Hva? • Løpende ettersyn/akutt 
vedlikehold

• Tilsyn og overvåking (varme/-
ventilasjonsanlegg)

• Renhold (Kvalitet - eller 
kvantitet?)

• Energiforsyning (ENØK)
• Renovasjon

• Planlagt vedlikehold 
(intervallbundet)

• Utskiftninger

• Nye funksjonskrav/brukerkrav 
(små endringer)

• Endrede markedsvilkår
• Oppgradering i henhold til nye 

forskrifter (HMS, brann)
• Planlagt vedlikehold 

(intervallbundet)
• Utskiftninger

Les mer:
LCC verktøy: www.lccweb.no

Livssykluskostnader

http://www.lccweb.no/
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Eksempelprosjekt - Arildsgate 6

1906

Objekt: Arilds gate 6, Trondheim
Omfang: Murgård med 11 leiligheter - fordelt på 3 etasjer. 550 m2 BRA.
Byggeår: 1906
År for oppgradering: 1976, oppgradering utredet i 2012
Hovedfokus: Energibruk og universell utforming. Vernestatus.

Planlagte tiltak 
energi

Etterisolering av yttervegger, innvendig mot verneverdig 
gatefasade, utvendig mot bakgårdsfasade.
Etterisolering mot kjeller og loft.
Utskifting av vinduer.
Tetting av piper.
Balansert ventilasjon med varmegjenvinner.
Varmepumpe basert på jordvarme til romoppvarming og 
tappevann.
Netto energibehov før oppgradering: 225 kWh/m2

Netto beregnet energibehov etter oppgradering med 
foreslåtte tiltak:  90 kWh/m2

Materialvalg/
avfall

Klimagassanalyse er planlagt i eventuell videreføring av 
prosjekt.

Planlagte tiltak 
universell 
utforming

Nytt trappe- og heisrom i bakgården. Dørbredder og romstør-
relser tilpasset rullestol i nye planløsninger.

Kostnad Antatt prosjektkostnad 19,5 MNOK
Antatt total besparelse: 106 400 kWh/år

Mer info om 
prosjektet

www.husbanken.no/bibliotek/bib_miljo/arildsgt-6/

Før:

Prosjektet er ikke enda vedtatt gjennomført av 
byggherre (Trondheim Kommune).

Eksempelprosjekter

Foto: Framtidens Byer

http://www.husbanken.no/bibliotek/bib_miljo/arildsgt-6/
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Eksempelprosjekt - Øvre Kongsgård 1

1964

Objekt: Øvre Kongsgård borettslag, Kristiansand
Omfang: 54 leiligheter – Blokk - 4 etasjer.  5.709 m2 

Byggeår: 1964
År for oppgradering: 2010 - 2011
Hovedfokus: Energibruk og fasadeoppgradering. Lavenergiklasse 1 etter oppgradering.

Tiltak energi Etterisolering av tak, yttervegger og gulv.
Kraftig reduksjon av kuldebroer.
Fokus på å unngå luftlekkasjer.
Nye vinduer og balkongdører.
Balansert ventilasjon med god varmegjenvinning.
Behovsstyrt belysning.
Tiltakene mer enn halverte byggets energibehov.
Spart energi 884.000 kWh/år (simulert)
Netto energibehov før oppgradering: 269 kWh/m2

Netto energibehov etter oppgradering 115-130 kWh/
m2

Andre tiltak Betongrehabilitering/Fasaderehabilitering, nye 
balkonger med innglassing.

Kostnad Merkostnader for energitiltak ca 7,5 MNOK 
Tilbakebetalingstid beregnet til ca. 10 år.

Mer info om prosjektet www.klimapartnere.no/agder/2013/10/02/halverte-
energibehovet-i-60-talls-boligblokk/

www.kruse-smith.no/entreprenor/byggfornyelse/
vare-referanseprosjekter/rehabilitering/ovre-
kongsgard-brl/

Før:

Etter:

Eksempelprosjekter

Foto: Nordic SURE Research project

Foto: Kruse Smith Entreprenør AS

http://www.klimapartnere.no/agder/2013/10/02/halverte-energibehovet-i-60-talls-boligblokk/
http://www.klimapartnere.no/agder/2013/10/02/halverte-energibehovet-i-60-talls-boligblokk/
http://www.kruse-smith.no/entreprenor/byggfornyelse/vare-referanseprosjekter/rehabilitering/ovre-kongsgard-brl/
http://www.kruse-smith.no/entreprenor/byggfornyelse/vare-referanseprosjekter/rehabilitering/ovre-kongsgard-brl/
http://www.kruse-smith.no/entreprenor/byggfornyelse/vare-referanseprosjekter/rehabilitering/ovre-kongsgard-brl/
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Eksempelprosjekt - Myhrerenga Borettslag

1967-68

Objekt: Myhrerenga borettslag, Skedsmo
Omfang: 168 leiligheter - 7 lavblokker. 
Byggeår: 1967-1968
År for oppgradering: 2010-2011
Hovedfokus: Energibruk, komfort og inneklima

Tiltak energi Etterisolering av yttervegger, gulv mot kjeller og yttertak.
Utskifting av vinduer og balkongdører.
Damptetting, vindtetting og utbedring av kuldebroer
Nytt balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning.
Installering av luft-til-vann-varmepumpe i fyrrommet.
Solfangere på taket av den ene blokken.
Nytt forenklet varmesystem med 1 radiator pr. leilighet og 
individuell energimåling av elektrisitet og varmeforbruk.
Beregnet levert energi før oppgradering: 300 kWh/m2

Beregnet levert energi etter oppgradering 80 kWh/m2 

Andre tiltak Nye fasader av tegl og platekledning. Nytt bæresystem for 
balkonger. 

Kostnad Entreprisekostnad 78 MNOK. Prosjekteringskostnader 3,4 
MNOK. 6,4 MNOK i støtte fra Enova

Mer info om pros-
jektet

www.myhrerenga.no/

www.husbanken.no/forbildeprosjekter/
prosjekt/?id=191289

Før:

Etter:

Eksempelprosjekter

Foto: AS ROCKWOOL

Foto: IEA SHC Task 37

http://www.myhrerenga.no/
http://www.husbanken.no/forbildeprosjekter/prosjekt/?id=191289
http://www.husbanken.no/forbildeprosjekter/prosjekt/?id=191289
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Eksempelprosjekt - Tveita Borettslag

1969

Objekt: Tveita borettslag, Oslo
Omfang: 819 leiligheter - 3 blokker à 13 etasjer
Byggeår: 1969
År for oppgradering: 2010-2013
Hovedfokus: Energibruk og fasadeoppgradering

Tiltak energi Utskifting av oljekjel.
Installering av luft-til-vann varmepumpeanlegg 
med CO2 som arbeidsmedium (henter varme fra 
avtrekksluft) til oppvarming av varmtvann.
Utskifting av 2700 radiatorer.
Utskifting av 10.000 vinduer.
Etterisolering av yttervegger.
Før: 279 kWh/m2

Etter: 138 kWh/m2

Andre tiltak Betongrehabilitering/Fasaderehabilitering

Kostnad Fasaderehabilitering, etterisolering og nye vinduer: 
275 millioner kroner
Oppvarmings- og styringssystem: 31 millioner kroner 
(Tilbakebetalingstid 5 år).
Støtte Enova: 4 millioner kroner
Støtte Oslo kommune: 1 million kroner

Mer info om prosjektet http://www.tveitaborettslag.no/?did=9165025

Før:

Etter:

Eksempelprosjekter

Foto: Thorendal AS

Foto: Torstein Frogner

http://www.tveitaborettslag.no/?did=9165025
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Eksempelprosjekt - Barkaleitet Borettslag

1977

Objekt: Barkaleitet borettslag, Åsane, Bergen
Omfang: 5 terrasseblokker- 215 leiligheter - 14855 m2 BRA før - 18321 m2 BRA etter
Byggeår: 1977
År for oppgradering: 2010
Hovedfokus: Universell Utforming, energibruk og fasaderehabilitering

Tiltak energi Tilleggsisolasjon yttervegger. Vindtetting.
Utskifting av vinduer.
Nytt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning for eldre og nye 
leiligheter.
Beregnet levert energi før oppgradering: 209 kWh/m2

Beregnet levert energi etter oppgradering 115 kWh/m2

Universell 
Utforming

Nytt heis og trappehus i hver blokk med trinnfri adkomst til alle 
leiligheter. 
Nye leiligheter har fått livsløpsstandard og terskelfrie løsninger. 
Utearealer oppgradert med fokus på universell utforming.

Kostnad Entreprisekostnad 180 MNOK
Andre tiltak Alle blokkene ble påbygd en etasje, som gav 35 nye leiligheter. 

Inntektene fra salget muliggjorde gjennomføring av et ambisiøst 
prosjekt.

Mer info om 
prosjektet

www.arkitektur.no/barkaleitet-borettslag-rehabilitering-og-
pabygg

Beslutningsprosesser ved oppgradering til universell utforming 
og høy energistandard: Casestudier i REBO s. 23-32.
(www.sintefbok.no/Product.aspx?sectionId=7&productId=954&
categoryId=13)

Før:

Etter:

Eksempelprosjekter

Foto: REBO, SINTEF Byggforsk

Foto: Wiberg AS Arkitektur og Plan

http://www.arkitektur.no/barkaleitet-borettslag-rehabilitering-og-pabygg
http://www.arkitektur.no/barkaleitet-borettslag-rehabilitering-og-pabygg
http://www.sintefbok.no/Product.aspx?sectionId=7&productId=954&categoryId=13
http://www.sintefbok.no/Product.aspx?sectionId=7&productId=954&categoryId=13
http://www.sintefbok.no/Product.aspx?sectionId=7&productId=954&categoryId=13
http://www.sintefbok.no/Product.aspx?sectionId=7&productId=954&categoryId=13
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Prosess for bærekraftig oppgradering

Denne veilederen vil vise en metode for bærekraftig oppgradering av bygninger. Metoden er basert på erfaringer fra 
det nordiske forskningsprosjektet Nordic SURE research project (Sustainable Refurbishment ─ life cycle procurement 
and management by public clients, 2009-2011),  der Multiconsult var partner fra Norge.
Mer om forskningsprosjektet på: http://sustainablerefurbishment.wordpress.com/about/
Her finnes også en engelsk versjon av veilederen hvor ulike steg blir forklart i videoklipp:  
http://sustainablerefurbishment.wordpress.com/the-sure-guideline/

I denne metoden definerer du innledningsvis dine mål for bærekraft. Hva er bærekraftig for ditt prosjekt og ditt nær- 
og fjernmiljø? Videre utarbeides det en tilstandsprofil for bygningsmassen. Med grunnlag i tilstandsprofilen, dine 
ambisjoner og tilgjengelige økonomiske ressurser gjøres en konseptutredning før det tas et valg om hvilket konsept 
som skal gjennomføres. Dersom bærekraftig oppgradering velges, utarbeides det et Kvalitetsprogram for Bærekraftig 
oppgradering som blir et styrende dokument i de påfølgende fasene i prosjektet.

Prosess for bærekraftig 
oppgradering

Foto: Nordic SURE research project

http://sustainablerefurbishment.wordpress.com/about/
http://sustainablerefurbishment.wordpress.com/the-sure-guideline/
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Forståelse for beslutningsgangen og tidsaspektet

Det er nyttig å se for seg på forhånd beslutningsgangen og tidsaspektet en oppgraderingsprosess har. Etter en tid med fallende 
standard og kun periodisk vedlikehold er dere i en situasjon der dere skal ta et valg om veien videre. Alternativene kan spenne fra 
det å rive bygningsmassen, beholde det som det er, oppgradere til en minimumstandard, eller gjøre en bærekraftig oppgradering. 
Sistnevnte alternativ har et langsiktig perspektiv og mål om kvalitetsheving utover minimum. 

For å ta dette valget må dere først ha sett på tilstanden til det dere har, hva dere ønsker og har behov for i framtiden, og så gjøre 
en analyse for videre strategi basert på dette. Velger dere oppgradering utarbeider dere en kravspesifikasjon med grunnlag i 
ønsker og behov dere kom frem til å analysefasen. Denne følges opp og evalueres i hver fase i den videre prosessen.

Figur 4: Beslutningsgangen.
Illustrasjon: Nordic SURE research project

Prosess for bærekraftig 
oppgradering
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Definisjon av bærekraft

Innledningsvis definerer dere deres mål for bærekraft. 
Hva er bærekraftig for deres prosjekt, og deres nær- og 
fjernmiljø? 

Bærekraftsbegrepet har forankring i Brundtlandkommisjonen 
sin rapport ”Our Common Future” fra 1987. Rapporten 
opererer med tre grunnpilarer innen bærekraft, nemlig miljø, 
økonomi og sosiale aspekter. I forhold til bærekraftige byggverk 
kan vi legge til teknisk tilstand som et overordnet kategori her.

Som mål for bærekraft setter dere da opp områder/temaer 
som er viktige for deres definisjon av bærekraft. Dette kaller 
vi bærekraftsindikatorer. Disse skal dere bruke videre i 
prosessen, ved å for hver enkelt indikator kartlegge nåtilstand 
og ambisjoner.

Dere kan gjerne få fagkyndig hjelp til å definere
relevante bærekraftsindikatorer, og til å veilede prosessen med 
å utarbeide disse.

Eksempler på bærekraftsindikatorer gis på neste side:

Figur 5: Bærekraftbegrepet. 
Illustrasjon: Multiconsult

Sosialt

Miljømessig Økonomisk

Akseptabelt Rettferdig

Leve-
dyktig

Bære-
kraftig

Prosess for bærekraftig 
oppgradering



Tidligfase Tilstandsanalyse Konseptutredning Valg av konsept 

Tilbake

Hva passer for oss?
Veileder for bærekraftig oppgradering 

av murgårder og boligblokker

NesteTilbake Meny

Bærekraftsindikatorer

Teknisk standard:
• Bygningstekniske forhold (denne kan gjerne utvides 

til ulike bygningsdeler
• VVS
• Elektrisk anlegg
• Drenering, terrengforhold
• Brannsikkerhet

Miljø:
• Energi. TEK10, lavenergistandard (klasse 1 og 2), 

passivhusstandard og energimerking er eksempel på 
ambisjonsnivå.

Miljøriktig materialvalg: Aktuelle indikatorer å vurdere er
• Unngå helse- og miljøfarlige stoffer i materialer og 

produkter
• Lavemitterende materialer
• Levetid/robusthet
• Behov for vedlikehold

Økonomi
• Investeringskostnad
• Tilbakebetalingstid
• Årskostnad
• Finansieringsmuligheter og husleieøkning

Sosiale forhold
• Generalitet
• Fleksibilitet
• Tilgjengelighet
• Kulturhistorisk verdi
• Arkitektonisk kvalitet
• Lysforhold
• Termisk komfort
• Luftkvalitet
• Akustikk

Dersom dere for eksempel ønsker å gå grundigere inn 
på Universell Utforming og tilgjengelighet kan ytterligere 
eksempler på indikatorer være:
• Atkomstveier og atkomster ute/inne, inkl. parkering
• Innganger
• Kommunikasjonsveier (inkl trapper, ramper)
• Mulighet for etterinstallering av heis
• Ledesystemer for orienteringshemmede, fargevalg, 

belysning
• Mulighet for deltakelse i aktiviteter/service
• Kommunikasjonsutstyr for syns- og hørselshemmede
• Materialvalg (astma og allergi)
• Planløsninger ulike rom (feks. (feks. toalett)
• Terskler, dørbredder

Prosess for bærekraftig 
oppgradering
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Tilstandsanalyse og tilstandsprofil for bygningen

Det har ingen hensikt å planlegge en oppgradering uten å ha kunnskap om byggets tekniske tilstand. Derfor bør dere få 
utført en tilstandsanalyse svært tidlig i prosjektet. Den tekniske tilstanden og bygningshistorikken gir rammen for hvilke 
tiltak som kan gjennomføres på et eksisterende bygg.

For et fredet bygg er kulturminneverdien redegjort for i fredningsvedtaket, mens det for et vernet bygg er redegjort 
for i reguleringsbestemmelser eller kommunale vedtak. Ta kontakt med kulturminneforvaltningen ved spørsmål eller 
for veiledning om hvilke tiltak som er tillatt. Dere bør være observante på om noen av de planlagte tiltakene har 
sekundære effekter som kan gi skader på de kulturhistoriske verdiene.

Tilstandsanalysen som dere får utført bør gjennomføres grundig etter NS3424 og dokumenteres i en rapport som kan 
følge prosjektet i alle dets faser. Dette gir et godt grunnlag som kan spare mye tid under prosjektering. Rapporten bør 
foreslå anbefalte tiltak. På bakgrunn av tilstandsrapporten sammen med en analyse av nåtilstand for de resterende 
bærekraftsindikatorene får dere laget dere en tilstandsprofil for bygningen. Indikatorene kan for eksempel gis poeng 
etter tilstandsgrad, eventuelt etter et relativt nivå over eller under gjeldende teknisk forskrift.
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Figur 6: Eksempel på tilstandsprofil
Illustrasjon: Nordic SURE research project
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Ambisjonsnivå og finansiering

Deretter definerer dere ambisjonsnivået for de ulike bærekraftsindikatorene dere nettopp har kartlagt tilstanden for. 

Ofte opplever man et misforhold mellom ambisjonsnivå og muligheter for finansiering. Finansieringsmodellen bør 
avklares tidlig i prosjektet. Hvem finansierer prosjektet? Finnes det noen aktuelle støtteordninger (Husbanken, Enova 
etc.)? Vil leieinntektene øke? Med hvor mye? Hvor lang tilbakebetalingstid har de ulike tiltakene? Hva er de drivende 
kostnadene? Hvilke tiltak er helt nødvendige og hvor mye vil de koste? 

   Momenter å tenke over:
• Finansieringsmodell
• Tomtemuligheter
• Livssykluskostnader
• Støtteordninger
• Arealeffektivitet
• Leieinntekter
• Økt verdi
• Ny planløsning?
• Ekstra etasje?
• Selg eller bruk?

Prosess for bærekraftig 
oppgradering
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Analyse for videre strategi

I den følgende analysen sammenlignes tilstandsprofilen med ambisjonsnivået for å avdekke de mest utfordrende 
tiltakene ved oppgraderingen.  Avstand mellom tilstand og ambisjon sett i sammenheng med finansieringsmuligheter gir 
grunnlag for å ta en beslutning om strategi videre. For denne analysen er det gjerne bra med fagkyndig bistand.

Figur 7: Sammenligning av score for tilstand og ambisjon. 
Illustrasjon: Nordic SURE research project

Figur 8: Strategisk analyse
Illustrasjon: Nordic SURE research project

Hvordan kan styrer i borettslag og sameier kan få gjennomslag blant beboerne for oppgraderingsprosjekter og 
energieffektiviserende tiltak?

Les mer: Veileder for borettslag og sameier om beslutningsprosesser “Få oppslutning om oppgradering!”
Utarbeidet av NBBL, SINTEF Byggforsk, Bergen og Omegn Boligbyggerlag og Sørlandet Boligbyggerlag i forbindelse 
med forskningsprosjektet “BESLUTT – Beslutningsprosesser i borettslag og sameier: Hva fører til bærekraftige 
oppgraderingsprosjekter?”.

Prosess for bærekraftig 
oppgradering

http://www.nbbl.no/Boligfakta/Boligl%C3%B8ftet/BESLUTT
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Kravsetting – definer mål – utarbeid kvalitetsprogram

Om dere beslutter å oppgradere, bør dere justere ambisjonsnivået på grunnlag av analysen og finansieringsmuligheter. 
Det kan hende et lavere eller høyere ambisjonsnivå er mer hensiktsmessig. Videre bør en liste over prioriterte tiltak 
utarbeides. 

I neste steg bør prosjektgruppen definere mål for bærekraftsindikatorene som dere valgte tidlig i prosessen. Målene 
bør være kvantitative, så langt det lar seg gjøre. Målene skal reflektere ambisjonsnivået og økonomiske ressurser for 
realistiske tiltak. Kravene samles i et Kvalitetsprogram for Bærekraftig Oppgradering.  

Figur 9: Kvalitetsprogram for Bærekraftig 
Oppgradering
Illustrasjon: Nordic SURE research project

Prosess for bærekraftig 
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Ekstern bistand - velg prosjektteam

En av de mest utfordrende oppgavene i en bærekraftig oppgradering er å finne aktører som besitter den rette 
kompetansen. Noen aktører vil være spesialisert på enkelte faser av prosjektet, mens andre vil kunne følge hele 
prosjektet. 

Uansett bør ekstern bistand kontraheres til følgende faser; 
1. Tilstandsanalyse 
2. Utarbeidelse av tilstandsprofil 
3. Strategisk analyse (i samarbeid med eier) 
4. Programmering / tidligfase prosjektering 
5.Prosjektering 
6. Produksjon 
7. Drift og vedlikehold 
8. Oppfølging, utbedring og evaluering. 

Utvelgelsesprosessen bør omfatte en oppgavebeskrivelse, utvelgelseskriterier, anbudsforespørsel, evaluering av anbud 
og kontrahering. 

Prosess for bærekraftig 
oppgradering
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Implementer kvalitetsprogrammet i prosessen

Et gjennomtenkt og veldokumentert Kvalitetsprogram for Bærekraftig Oppgradering vil være av liten verdi dersom det 
ikke følges opp i de påfølgende fasene av prosjektet. Derfor er det sentralt at programmet evalueres av alle aktuelle 
aktører i det videre arbeidet. Prosjektledelsen bør stille krav til at prosjekterende og entreprenører gjennomgår 
kvalitetsprogrammet slik at krav satt til bærekraftsindikatorene ligger til grunn for arbeidet. Ved overlevering bør eier 
og entreprenør i fellesskap gå gjennom kvalitetsprogrammet. Videre er det helt sentralt at driftspersonellet har klare 
retningslinjer og rutiner for oppfølging og evaluering av byggets ytelser. 

Prosjektering

Produksjon

Overlevering

Drift

Følg opp og 
evaluer

Følg opp og 
evaluer

Følg opp og
evaluer

Følg opp og 
evaluer

Figur 10: Implementering av Kvalitetsprogram 
for Bærekraftig Oppgradering
Illustrasjon: Nordic SURE research project
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Oppfølging og handling

Når kravene i Kvalitetsprogrammet for Bærekraftig Oppgradering evalueres, vil en kunne avdekke avvikende 
ytelser ved de ulike bærekraftsindikatorene. Prosjekterende, entreprenør, eier og driftspersonalet bør derfor ha 
tilgang til en handlingsplan med tiltak for å utbedre avvik ved aktuelle indikatorer. Dette er nødvendig for å sikre 
bærekraftsindikatorer av god kvalitet. Følgende figur illustrerer et eksempel på hvordan dette kan implementeres i 
KPBO.

Indikator Mål
(KPBO)

Nåværende ytelse
(simulert)

Tiltak ved avvik i prosjekteringsfase

Levert energi 80 kWh/m2y 120 kWh/m2y

Revider energi simuleringen
- Mer isolasjon
- Solskjerming
- Senk ventilasjonsrate
- Øk varmegjenvinning
- Energisystem
- Energikilde

CO2-kons. 400 ppm 1500 ppm - Juster driftstider
- Øk ventilasjonsrate

Figur 11: Oppfølging av Kvalitetsprogrammet 
for Bærekraftig Oppgradering
Illustrasjon: Nordic SURE research project
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Driftsfase og bruk

I driftsfasen bør ytelsene ved bærekraftsindikatorene i Kvalitetsprogrammet for Bærekraftig Oppgradering overvåkes 
kontinuerlig. En bygning som driftes optimalt vil likevel påvirkes betydelig av brukernes oppførsel. I flere tilfeller 
avviker bærekraftig oppgraderte bygninger fra sine planlagte ytelser grunnet feil bruk. Det er derfor sentralt med 
brukerveiledning, overvåking og involvering i driftsfasen. Aktuelle eksempler illustreres nedenfor. 

Brukerveiledning

Overvåking

Involvering

Avfall:
-Papir, plastikk og organisk avfall 
sorteres i hver enkelt etasje

Energi:
- Energiforbruk vises på lystavle i 
inngangsområde

Innemiljø:
- Brukere har mulighet til å 
rapportere dersom innmijlø ikke 
er tilfredsstillende

Figur 12: Driftsfase og bruk
Illustrasjon: Nordic SURE research project

Tilbake

Prosess for bærekraftig 
oppgradering

Tilbake til 
meny

Veilederen er slutt!
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