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Lene Frosthammer, Husbanken Midt‐Norge        X 

Terje Høgmo, Husbanken øst      X   

Gry Kongsli, Husbanken Midt‐Norge      X   

Hans Olaf Delviken, KRD      X   
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SINTEF Byggforsk har gjennomført en tilstandsvurdering av 7 blokker fra 1970-tallet i Nordre Gran 
borettslag i Oslo. Basert på denne, ble det utviklet et energikonsept for oppgradering med fokus på 
energieffektiv varmtvannsberedning. Bakgrunnen er et stort behov for fasaderehabilitering og et 
energiforbruk til varmt tappevann som ligger langt over gjennomsnittet for sammenlignbar 
blokkbebyggelse. Utredningene er blitt gjennomført innenfor REBO, et fireårig forskningsprogram om 
bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens boligblokker. REBO er finansiert av Husbanken, og 
Husbanken ga i tillegg tilskudd til tilstandsvurdering samt kompetansetilskudd til utvikling av 
energikonseptet.  
 
I tilstandsanalysen ble det bl.a. gjennomført en spørreundersøkelse, beboerintervjuer og målinger av 
lufttetthet. Dessuten ble kvaliteter og potensial relatert til universell utforming analysert. Resultatene 
viser svært god lufttetthet med lekkasjetall mellom 0,5 og 1,1 – noe som er langt bedre enn i de fleste 
eldre og nye boligblokker. Samtidig viste undersøkelsen at jo flere som bor i en leilighet, desto dårligere 
blir inneklimaet opplevd. Ventilasjonsanlegget med bare mekanisk avtrekk klarer ikke å sørge for god 
luftkvalitet, spesielt ikke i leiligheter med mange beboere. 
 
På bakgrunn av tilstandsvurderingen ble det vurdert ulike alternativer for energieffektiv oppgradering. 
Som første skritt ble tiltak for å redusere netto energibehov for romoppvarming og varmtvann undersøkt. 
Basert på redusert netto energibehov, ble alternativer for energiforsyning med effektive tekniske 
installasjoner for varmtvannsberedning, romoppvarming og ventilasjon analysert. På grunnlag av dette 
ble det foreslått et konsept med følgende elementer: 
- 20 cm etterisolering av fasaden 
- passivhusvinduer 
- tiltak for å minske kuldebroer (spesielt ved balkonger og sokkel) 
- etterisolering av tak og takterrasser 
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- balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning 
- individuell måling og avregning av varmtvannsforbruk 
- tidsstyring av sirkulasjonspumpene  
- varmtvannsberedere med uteluft/vann-varmepumpe 
- tørkeromsavfuktere  
- luft/luft-varmepumper for romoppvarming med felles utedel (som opsjon). 
 
Det ble gjennomført lønnsomhetsberegninger som viser at totale månedlige kostnader etter oppgradering 
med en slik ambisiøs tiltakspakke vil bli lavere enn etter en mer konvensjonell og mindre ambisiøs 
rehabilitering. Dette gjelder imidlertid uten romoppvarming med luft-luft-varmepumpe, som bare kan bli 
lønnsom med forholdsvis høye strømpriser. En rehabilitering som foreslått med balansert ventilasjon, vil 
antakelig kvalifisere for et høyt støttebeløp fra Enova. 
 
Oslo kommune og SINTEF Byggforsk deltar i EU-prosjektet ZenN, og Oslo kommune ønsket her å 
bruke Nordre Gran som pilotprosjekt. I forberedelsen av ZenN ble det undersøkt om Nordre Gran kan 
være egnet for produksjon av elektrisk strøm med solceller. Det ble foreslått å installere solcellepaneler 
på takene. Solcelleanlegget kunne bli fullfinansiert av ZenN-prosjektet og gi borettslaget inntekter fra 
strømproduksjonen. Takarealet er godt egnet for solceller; dimensjonering og utforming måtte bli utredet 
nærmere i prosjektet, og optimalisert med hensyn til øvrige tiltak. 
 
Vurdering og resultater 
 
Boligblokker som er svært lufttette allerede før rehabilitering, og som har mindre varmetap på grunn av 
dårlig ventilasjon, kan vise seg å ha mindre potensial for energisparing, sammenliknet med f.eks. 
prosjekter som Myhrerenga. Likevel kan tiltak for bedre inneklima være spesielt viktig nettopp i slike 
boliger. Høyambisiøs oppgradering kan være lønnsom også her, men marginene kan være små. 
Potensialet som ligger i effektiv energiforsyning, bør derfor undersøkes, utnyttes og ses i sammenheng 
med bygningsmessige tiltak for å få en best mulig helhetlig løsning. Tiltak for bedre inneklima kan være 
essensielt i argumentasjonen siden disse medfører høyere komfort som ”bonus”.  
 
I tilfelle Nordre Gran ville høyambisiøs oppgradering ikke være lønnsom uten gunstig Husbanklån og 
uten tilskudd fra Enova. På den andre siden viser prosjektet at et konsept som kan oppnå lavenergiklasse 
1 iht. NS 3700, vil kunne utløse et så høyt tilskudd at balansert ventilasjon – og dermed mye bedre 
inneklima – vil være mulig uten store merkostnader. Inntekter fra strømproduksjon kan forbedre 
lønnsomheten betydelig, men i mangel av generelle støtteordninger gjelder dette foreløpig kun spesielle 
utvalgte prosjekter. 
 
Det viste seg svært krevende å presentere summen av økte/sparte felleskostnader og sparte private 
energikostnader som helhet. Styremedlemmer i borettslag og rådgivere i boligbyggelag er ikke vant til en 
slik presentasjonsmåte, som er absolutt nødvendig for å kunne overbevise beboere. Styret i Nordre Gran 
borettslag er i utgangspunktet positiv til konseptet for høyambisiøs oppgradering og vurderte å foreslå et 
tilsvarende framlegg som tilleggsvedtak på generalforsamling i høst 2012. På et uformelt møte i 
begynnelsen av september bestemte styret seg imidlertid for å ikke gå videre med det.  
 
Etter at rapporten om energikonseptet var levert, ble det gjennomført et verksted og et større møte med 
deltakere fra SINTEF Byggforsk, styret i borettslaget, OBOS Prosjekt, Oslo kommune og Futurebuilt. På 
basis av rapporten, overslagsberegninger for kostnader og inntekter relatert til strømproduksjon samt 
likviditetsanalyser fra OBOS Lån og Spar ble det utarbeidet et utkast til beboerinformasjon med detaljert 
tabell over sparte månedlige kostnader for ulike typiske leiligheter. Disse aktivitetene ble delvis 
finansiert av Oslo kommune/Futurebuilt, og det ble også tilbudt finansielle bidrag i den videre prosessen. 
 
Selv om stemningen på møtene var positiv, valgte altså styret til slutt å ikke gå videre med det ambisiøse 
forslaget. Styrelederen begrunner dette i en e-post med at ”styret ikke kan se at dette verken er 
fremdriftsmessig og/eller økonomisk forsvarlig ettersom ingen vil være med på å bære kostnader for evt. 
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budsjettsprekk”. Det er i hovedsak følgende elementer som styrelederen nevner i sin begrunnelse: 
”usikkerheter forbundet til de skjulte kostnader og tekniske utfordringene som følger denne typen tiltak, 
hvilket kan medføre fremdriftsmessige og økonomiske konsekvenser”; ” Ingen etater/ organisasjoner 
ønsker å stå som garantist/ være med på å bære risikoen for evt. kostnadssprekk”. ”Ingen 
tilskuddsorganisasjoner vil avgi tilsagn som er juridisk bindende med spesifiserte utbetalingstidspunkter 
for tilskudd.” Med det siste menes bindende tilsagn før styret fremmer forslag på ny generalforsamling; 
at prosjektet prinsipielt kvalifiserer for tilskudd fra Enova og grunnlån i Husbanken, var allerede avklart. 
Budsjettsprekk ville som vanlig kunne avdekkes i anbudsrunden, men dette var ikke nok for styrelederen, 
selv om Futurebuilt hadde tilbudt medfinansiering av anbudsbeskrivelsen og søknadsprosessen. 
 
En medvirkende årsak for styrets endelige beslutning er at rapporten om energikonseptet var betydelig 
forsinket, pga. store kapasitetsproblemer i SINTEF Byggforsk høsten 2011. Rapporten forelå derfor ikke 
i god nok tid før et allerede planlagt informasjonsmøte, slik at styret valgte å ikke ta opp større 
ambisjoner på dette møtet. På etterfølgende generalforsamling fikk styret så vidt gjennomslag for et 
mindre ambisiøst rehabiliteringsforslag som var utarbeidet av OBOS Prosjekt, men oppnådde ikke to 
tredels flertall. Juristene i OBOS vurderte det slik at enkelt flertall var tilstrekkelig i dette tilfellet, 
nettopp fordi det i utgangspunktet omfattet helt nødvendige tiltak uten spesielt store ambisjoner utover 
10 cm etterisolering av fasadene. Dette forklarer at styret følte seg under press og gjerne ville unngå ny 
risiko for manglende flertall. 
 
Et annet aspekt er at beboerne på Nordre Gran i veldig liten grad ble involvert i diskusjonsprosesser, 
utover helt nødvendig informasjon skriftlig og på et møte, hvilket også ble gjennomført forholdsvis seint. 
At det var planer om en større rehabilitering, var lite kjent blant beboerne før styret delte ut 
spørreskjemaer som Byggforsk hadde utarbeidet for tilstandsvurderingen. Medarbeiderne i prosjektet 
sendte styret en veileder om beslutningsprosesser1, og de viste til erfaringer som indikerte at 
beboermedvirkning er en viktig faktor for oppslutning. I motsetning til oppgraderingen på Myhrerenga 
ble Byggforsk sitt tilbud om å stille opp på informasjonsmøter her aldri brukt. Styrelederen var positiv til 
større ambisjoner, men usikker på at sparte totale månedlige kostnader og bedre inneklima kunne veie 
opp for større investeringer. Det viste seg imidlertid at diskusjonene ble mer positive og mindre preget av 
usikkerhet når alle styremedlemmene var til stede. 
 
OBOS Prosjekt hadde konstruktive innspill i prosessen, men gikk ikke offensivt ut for større ambisjoner, 
selv om de var åpne for disse. Det siste gjelder også for arkitekten. 
 
Et indirekte resultat av prosjektet er endrete retningslinjer for Enovas støtte til passivhus og 
lavenergibygg. På bakgrunn av utviklingen av energikonsepter for Nordre Gran og et borettslag i Bergen 
hadde undertegnete tatt kontakt med Enova og vist til at komponentkrav i norske kriterier for passivhus 
og lavenergibygg2 kan være svært vanskelig eller umulig å oppnå i oppgraderingsprosjekter, selv om 
hovedkriteriet om maksimalt netto oppvarmingsbehov kan oppnås med god margin. Etter intern 
diskusjon har Enova endret kriteriene. I støtteprogrammet heter det nå: ”For oppgraderingsprosjekt kan 
avvik fra minimumskrav på komponentnivå slik disse er fastsatt i underlaget over, aksepteres. 
Forutsetningen er at alle øvrige krav oppfylles.” Vi har allerede fått tilbakemeldinger fra boligbyggelag 
og NBBL om at denne endringen gjør det betydelig lettere å jobbe for ambisiøs oppgradering. 
 

                                                      
1 Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier. SINTEF Byggforsk og NNBL 2011. 
2 NS 3700 og Prosjektrapport 42-2009 fra SINTEF Byggforsk. 


