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1 Vårt oppdrag 

1.1 Bakgrunn 

Nordre Gran borettslag er pilotprosjekt i REBO, etter anbefaling fra Oslo kommune, bydel Alna. REBO er et 
4-årig forskningsprogram (2008–2012) som gjennomføres av SINTEF Byggforsk i samarbeid med NTNU 
samfunnsforskning og finansieres av Husbanken. Programmet er basert på en flerfaglig tilnærming og 
fokuserer på kostnadseffektiv oppgradering av boligkvalitetene miljøvennlig energibruk og universell 
utforming.  
 
På samme måte som en stor del av etterkrigstidens boligblokker har Nordre Gran borettslag betydelige 
utfordringer knyttet til oppgradering av boligkvalitet. Uteområdene har manglende tilgjengelighet og 
muligheter for sosiale aktiviteter. Det er behov for omfattende fasaderehabilitering med nye vinduer og 
utbedring av betongskader (balkonger, garasjekjeller). Fasadeplater, beslag og trepanel må skiftes ut.  
Høyt varmtvannsforbruk og fellesvaskerier med høyt energiforbruk krever en energiløsning som ivaretar 
flere elementer enn bare tilleggsisolering av klimaskjermen.  
 
Med tilskudd til tilstandsvurdering fra Husbanken er det tidligere blitt utarbeidet en rapport som bl.a. skulle 
skaffe et grunnlag for å utvikle et konsept for oppgradering etter passivhusprinsippet med fokus på 
energieffektiv varmtvannsberedning ved å undersøke: 
- Årsakene til det høye varmtvannsforbruket 
- Lufttetthet i blokkene per i dag og lokalisering av eventuelle luftlekkasjer.  
- Spesielle varmetap ved kuldebroer. 
 
Foreliggende rapport med forslag om det ovennevnte energikonseptet er finansiert med kompetansetilskudd 
fra Husbanken samt egeninnsats fra SINTEF Byggforsk og Nordre Gran borettslag. 

1.2 Mål 

Målet er å utvikle et konsept for oppgradering etter passivhusprinsippet, med hovedfokus på energieffektiv 
varmtvannsberedning. Konseptet skal være helhetlig og kostnadseffektivt og ta hensyn til: 
- Effektiv produksjon og distribusjon av varmtvann, inkl. rørsystem, drift mm. 
- Effektiv romoppvarming uten konvertering til vannbårent system (eksisterende er elektriske panelovn; 
felles varmepumpeløsning utredes). 
- Ønsker om innglassing av balkonger uten at det blir til energisluk. 
- Løsninger for etterisolering, tetthet og ventilasjon på bakgrunn av at dagens forbruk til oppvarming er 
lavere enn i eldre blokker (mindre sparepotensial). 
- Forbedringsmuligheter for universell utforming i sammenheng med arbeidene. 

1.3 Metode  

I tillegg til ovennevnte rapport med tilstandsvurdering1 er følgende dokumenter blitt brukt i vårt arbeid:  
‐ OBOS hefte om Furuset nord med oversikt over boligområdet og plantyper  
‐ Opprinnelige arkitekttegninger med situasjonskart, etasjeplaner og fasader 
‐ Skisse for oppgradering av utearealene 
‐ Energiregnskap 
‐ Enøkrapport med forslag + tilsagn fra enøketaten 
‐ Tilstandsrapport bygningskropp + VVS og el 

                                                      
1 Karine Denizou, Michael Klinski, Pål Harstad og Morten Lian. Tilstandsvurdering av Nordre Gran borettslag. 
Rapport, SINTEF Byggforsk, Oslo 16.11.2011. 
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‐ Betongrapport garasjekjeller 
‐ Betongrapport balkonger.  

Videre ble det i sammenheng med tilstandsvurderingen gjennomført en befaring den 9. september 2011. 
Utredningen bygger dessuten på energisimuleringer, gjennomført av Anna Svensson i SINTEF Byggforsk, 
samt dialog med styret i borettslaget, i hovedsak ved styreleder Umar Munir, og innspill fra OBOS prosjekt 
ved Fredrik Thorbjørnsen og Gitte Bjerkelund. Ønsker om innglassing av balkonger ble ikke nærmere 
utredet ettersom styret i borettslaget har besluttet å ikke gå videre med alternativer som inkluder innglassing. 
Som underlag for utredningen foreligger det to delrapporter om installasjoner for ventilasjon og varme og om 
energieffektivisering av sanitæranlegget. Delrapportene er vedlegg til denne hovedrapporten. 
 

2 Nøkkelinformasjon  

Nordre Gran borettslag ligger i Groruddalen i Oslo. Det er ett av 4 borettslag i et boligområde som hadde 
byggestart i 1977, og innflytting fra 1978 til 1980/81. Borettslaget ligger i kort gangavstand fra Furuset T-
banestasjon og et senterområde med variert utvalg av næringslokaler, institusjoner (Deichmanske bibliotek) 
og service (Bydel Alnas servicesenter, frivillighetssentralen, NAV, helsestasjon og helsesenter med mer). 
Det er kort avstand til skoler, barne- og ungdomsanlegg.  
 
Styret har inntil nylig hatt 3 medlemmer, og er nå styrket med en fjerde person.  Styreleder har 
bygningsteknisk kompetanse. Borettslaget bruker OBOS som forretningsfører. I forbindelse med planlegging 
av fasadeoppgradering benytter de OBOS prosjekt. De har en avtale med vaktmestersentralen. Vaktmesteren 
overvåker, og melder fra om eventuelle skader eller hendelser.  

2.1 Bebyggelsen 

Nordre Gran borettslag har i alt 7 blokker på 4 til 8 etasjer, fordelt på 19 oppganger med totalt 233 
leiligheter. I tillegg kommer 29 ”tjenesteleiligheter”/”trygdeleiligheter”, disponert av Oslo kommune. Det er 
parkeringskjeller i 2 plan under bebyggelsen mot nord (Granstangen 16-20). Granstangen 10 har 1. etasje 
med gul på grunnen, uten kjeller; nr. 12 og 22 har henholdsvis 1 og 2 underetasjer, mens nr. 14 har kjeller 
under 1. etasje.  
 
Blokkene er tre-spennere: tre leiligheter nås fra hvert trapperom i hver etasje. Typen er vanlig fra 1970-åra 
og gir to gjennomgående og en ensidig orientert leilighet per trapperom/etasje. Den ensidig orienterte 
leiligheten har vanligvis to rom, dvs. ett soverom. De gjennomgående leilighetene er familieboliger med to 
til fire soverom. Det er heis i høyblokkene (Granstangen 10, 16, 18 og i oppgang 20A som har forbindelse til 
etasjer med trygdeleiligheter i nr. 22). 
 
14 ordinære leiligheter er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Disse er:  
‐ 10 to-roms for bevegelseshemmede i blokk 413 (Granstangen 16) på 81,6m² 
‐ 2 tre-roms på 104,2 m² og 2 fire-roms på 98,7 og 104,2 i blokk 415 (Granstangen 18) 
I OBOS-brosjyren er også disse oppført som kommunale leiligheter, dessuten et bokollektiv for psykisk 
utviklingshemmede m/ tjenesteleilighet. 
 
En grov analyse som underlag for søknaden om tilskudd til tilstandsvurdering viste at ca. to tredeler av de 
øvrige ordinære (ikke trygde-) leilighetene med relativt enkle grep kan tilpasses Husbankens 
livsløpsstandard. Imidlertid ligger ikke alle disse i oppganger med heis. Boligene ble finansiert med lån i 
Husbanken som vil bli nedbetalt våren 2012. 
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2.2 Konstruksjoner og installasjoner 

All bæring er av betong, med 18 cm dekker og 20 cm skillevegger mellom leiligheter og mot trapperom. 
Lettveggene i boligene har stålstendere og gips. Yttervegger i 2”4” bindingsverk, med innvendig kledning av 
gips. Utvendig kledning med hhv. trepanel og plater. Oppforet, luftet tretak. Takterrasser og takareal ved 
siden av har uluftet isolasjon. Det er i hovedsak 10 cm isolasjon i yttervegger samt under 
kjeller/garasjedekke og 17 cm på tak. Store balkonger er festet i tverrvegger. Det er 3 cm kuldebrobrytere 
mellom balkongplater og etasjeskillere, samt i fasaden i forkant av innbindende dekker og vegger. Vinduene 
er innadslående trevinduer med isolerglass. 
 
Det er mekanisk ventilasjon med friskluftventiler over vinduer og avtrekksventil i kjøkken, bad og wc der det 
finnes. Avtrekksvifta på taket, som trekker luft fra våtrom, er ifølge beboere kun i drift i kortere perioder 
morgen og ettermiddag/kveld. I ENØK-rapporten til OBOS prosjekt heter det imidlertid at det er to 
viftehastigheter med grunnventilasjon dag og natt og full ventilasjon på morgenen og ettermiddagen. Det er 
elektrisk oppvarming med panelovner. Sentral varmtvannsberedning med berederrom enten per blokk eller i 
mellombygg. Fellesvaskerier i bebyggelsen mot nord. Opprinnelig nedkjølte rom med matboder i kjeller og 
underetasjer har ikke lenger kjøling. 
 

3 Relevante vurderinger og anbefalinger fra tilstandsvurderingen 

3.1 Lufttetthet, ventilasjon, oppvarming og varmtvann  

Boligene har svært god lufttetthet2, men det er forbedringspotensial rundt vinduer og dører, i hovedsak 
mellom ramme og karm.  Dette kan det tas hensyn til når vinduene skiftes ut. 
 
Beboernes klager på trekk skyldes åpenbart ikke store luftlekkasjer, men varmetap gjennom vinduer med høy 
U-verdi, som det var vanlig da blokkene i borettslaget ble bygd. Slik føles kald stråling fra vinduene, spesielt 
ved store glassarealer. Manglende varmekilder under vinduene øker problemet ved at de forårsaker kaldras. I 
tillegg er det kaldt trekk fra ventilene over vinduene da disse står åpne fordi det er mekanisk 
ventilasjonsanlegg i leilighetene. Ventiler over vinduer skal imidlertid være åpne i bygg der det er mekanisk 
ventilasjonsanlegg for å få et tilstrekkelig luftutskifte. For å hindre trekk i oppholdssoner kan så enkelte 
ventiler lukkes igjen på den kalde årstiden. Analysen viser dog svært tydelig at det eksisterende 
ventilasjonsanlegget ikke klarer å sørge for godt inneklima, spesielt ikke i leiligheter med mange beboere. 
 
I sammenheng med den planlagte fasaderehabiliteringen kan det velges veggventiler som gir mindre trekk. 
Det vil imidlertid alltid være en fare for at for mange ventiler stenges når det er kaldt ute, slik at også 
luftkvaliteten blir dårligere. Når det mekaniske avtrekket eventuelt ikke er i drift (dvs. bare med åpne 
ventiler), kan det bli svært vanskelig å oppnå tilfredsstillende luftskifte. Installering av balansert ventilasjon 
med varmegjenvinning vil derimot kunne sørge for jevnlig god luftskifte med lite varmetap og uten trekk 
gjennom åpne ventiler. 
 
Varmekilder under vinduer bør normalt ikke fjernes. Ved høyambisiøs etterisolering av ytterveggene samt 
minimering av kuldebroer og valg av vinduer med svært lavt varmetap kan det imidlertid være forsvarlig å 
plassere varmekilder i større avstand fra glassareal. Med slike tiltak (samt eventuelt balansert ventilasjon 
med varmegjenvinning) vil det også bli lettere å oppnå ønsket temperatur på kalde dager, uten at nye typer 

                                                      
2 Lekkasjetall ble målt mellom 0,5 og 1,1 i seks utvalgte leiligheter med ulik grunnflate i forskjellige etasjer og 
oppganger. Se Morten Lian. Måling av lufttetthet av 6 leiligheter i Nordre Gran borettslag. Rapport, SINTEF 
Byggforsk, Oslo 17.10.2011. 
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oppvarming nødvendigvis må tas i bruk. Det bør likevel vurderes å skifte gamle panelovner som kan bli 
veldig varme, til moderne med termostat og bedre styring. 
 
I beboerundersøkelsen ble det ikke funnet indikasjoner på at det høye energiforbruket til 
varmtvannsberedning er forårsaket av helt spesielle brukervaner i enkelte leiligheter. Det utelukker likevel 
ikke at slike energisløsende vaner eksisterer. Uansett vil individuell måling og avregning – som planlagt av 
borettslaget – føre til større bevissthet på eget forbruk og innebærer derfor et stort sparepotensial. 

3.2 Konsekvenser for energieffektiviseringskonseptet  

Det er svært viktig at det utvikles et konsept for god ventilasjon av boligene, som også sikrer godt inneklima 
i store husstander. Det er sterke indikasjoner på at dette ikke vil bli tilfredsstillende uten balansert 
ventilasjon. I tillegg til etterisolering, vil også vinduer og dører med svært lite varmetap være et viktig 
element for å sikre god komfort uten følelse av trekk. 
 
Analyse av energiregnskap, beboerundersøkelse og befaring bekrefter at det bør ses på tiltak relatert til 
varmtvann, romoppvarming og ventilasjon i sammenheng. 
 
Det bør vurderes etterisoleringstiltak også mellom oppvarmete og uoppvarmete arealer, spesielt i 
underetasjene i Granstangen 12 og 22. 
 
Hvis etterisolering av tak og takterrasser er aktuelt (i utgangspunktet ikke planlagt av borettslaget), står dette 
ikke i motsetning til universell utforming. Med eksisterende isolasjon er gulvnivået på takterrassen allerede 
betydelig høyere enn i stua, slik at tilgjengelighet med rullestol uansett ikke kan oppnås uten å legge 
størstedelen av isolasjon under dekket og senke himlingen i leiligheten under. Ved dører til balkonger og 
vanlige terrasser på terreng kan dør-/terskelløsningen velges og detaljeres slik at rullestoltilgjengelighet 
ivaretas på en kostnadseffektiv måte, når det gjøres tiltak på balkongplater og terrassegulv. Nye dører og 
vinduer kan generelt velges slik at de lett kan betjenes fra rullestol, uten at dette normalt fører til 
merkostnader. 
 
Sterke ønsker om innglassing av balkonger (dog uten like sterk betalingsvilje) gjør det nødvendig å utrede 
konsekvenser for energibehov, også tatt i betraktning at ikke alle husstander ønsker det3. 
 
Gamle tegninger viser at ytterveggene kun har 3 cm kuldebrobrytere ved innbindende vegger og 
etasjeskillere. Dette kan forbedres langt på vei med etterisolering av fasadene, men må utredes nærmere ved 
balkonger, kjellerdekker og grunnmurer. 
 
  

                                                      
3 Ønsker om innglassing av balkonger ble likevel ikke nærmere utredet i foreliggende rapport. Grunnen er at styret i 
borettslaget har besluttet å ikke gå videre med alternativer som inkluder innglassing. 
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4 Foreslått konsept 

Utgangspunktet for foreslåtte tiltak er at bygningene i borettslaget har stort behov for fasaderehabilitering, 
utskifting av vinduer og utbedring av betongskader, samt at der er uttrykt ønsker om omtekking av tak og 
takterrasser. I tillegg er det planer om å redusere energiforbruk til fellesvaskerier og varmtvannsforsyning. I 
alle disse tilfeller er det fornuftig å vurdere tiltak utover det som strengt tatt er nødvendig, for å kunne utnytte 
arbeidene til å kunne spare energi og vedlikeholdskostnader, samt å forbedre komfort og inneklima i 
leilighetene. Det siste er viktig å se i lys av resultatene fra spørreundersøkelsen som har avdekket et stort 
behov for å forbedre luftkvaliteten i boligene. Det er avgjørende å se mulige tiltak i sammenheng og finne 
fram til gode og robuste helhetsløsninger. Tiltak på bygningskropp, ventilasjon, oppvarming og 
varmtvannsforsyning må tilpasses hverandre. Tabell 1 viser en sammenstilling av dagens tilstand og 
kommenterte forslag på tiltak for ulike elementer av bygningene. Tiltakene er beskrevet sammenhengende 
og ordnet etter tema i etterfølgende kapitler. 
 
Tabell 1 Liste over foreslåtte tiltak 

Element Dagens tilstand Foreslått tiltak med kommentar 
Gulv mot grunn 
(Granstangen 10, 12, 22) 

Ukjent hvor mye isolasjon, 
muligens 50 mm  
U-verdi ca. 0,34  W/m²K 
(usikker; inkluderer 
varmemotstand i grunnen) 

Tilleggsisolering er normalt ikke aktuelt, men 
bør gjøres ved behov for utbedring av gulv 
eller andre større inngrep på bakkeplan. F.eks. 
kan midtkorridoren ved trygdeleilighetene 
etterisoleres med noen cm ved utskifting av 
gulvbelegg (eksisterende terskelhøyder må tas 
hensyn til). Også ved utbedring av våtrom bør 
etterisolering vurderes. 
Ikke del av foreslått rehabiliteringskonsept. 
Kompenseres noe med sokkelisolering. 

Dekke mot kjeller 10  mm isolasjon 
U-verdi ca. 0,34 W/m²K 
(0,29 inkl. varmemotstand i 
kjeller) 

Tilleggsisolering er ikke lønnsomt i seg selv, 
men bør vurderes når andre tiltak ved 
kjellerdekke er påkrevd, f.eks. ved utskifting av 
rørledninger. Manglende/skadede isolasjon 
under kjellerdekke må utbedres. 
Ikke del av foreslått rehabiliteringskonsept. 
Kompenseres noe med sokkelisolering. 

Grunnmursokkel/kjellervegg 
over terreng 

Stor kuldebro, ingen 
isolasjon 

Etterisoleres med 100 mm EPS, pusset eller 
med pålimt plate – foreslås som alternativ til 
overflatebehandling. 
Inngår i foreslått rehabiliteringskonsept. 
Kompenserer for lite isolasjon i gulv; høyere 
overflatetemperatur. 

Langfasader 100 mm isolasjon 
U-verdi ca. 0,41 W/m²K 

Etterisoleres utvendig med 200 mm.  
Inngår i foreslått rehabiliteringskonsept. 
Det er behov for utskifting av kledning uansett. 
Tykkere etterisolering enn 100 mm vil være 
lønnsom. Eksisterende isolasjon må sjekkes 
og utbedres hvor nødvendig. Enkelte steder 
må tykkelsen tilpasses (boder, små 
balkonger). 
U-verdi blir ca. 0,13 W/m²K 

Gavlvegg 100 mm isolasjon 
U-verdi ca. 0,41 W/m²K 

Etterisoleres utvendig med 200 mm.  
Inngår i foreslått rehabiliteringskonsept. 
Det er behov for utskifting av kledning uansett. 
Tykkere etterisolering enn 100 mm vil være 
lønnsom. Eksisterende isolasjon må sjekkes 
og utbedres hvor nødvendig. 
U-verdi blir ca. 0,13 W/m²K 

Skillevegger ved balkonger Stor kuldebro, ingen 
isolasjon 

Etterisoleres med 60 mm, pusset eller 
platekledd rundt hele skillevegg på alle sider – 
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foreslås som alternativ til omfattende 
betongrehabilitering og overflatebehandling. 
Inngår i foreslått rehabiliteringskonsept. 
Høyere overflatetemperatur på stuevegg. 

Skillevegg mellom 
oppvarmet og uoppvarmet 
areal (spesielt i 
underetasjene i 
Granstangen 12 og 22) 

Isolerte stålstendervegger og 
uisolerte betongvegger 

Tilleggsisolering er ikke lønnsom i seg selv, 
men bør gjøres når andre tiltak ved veggene er 
påkrevd, f.eks. ved overflatebehandling/ny 
kledning. Spesielt viktig ved betongveggene og 
hvor disse danner kuldebroer. 
Ikke del av foreslått rehabiliteringskonsept. 

Vegg rundt heishus på tak 50 mm treullsement 
innvendig og 70 mm 
isolasjon utvendig 
U-verdi ikke beregnet 

Tilleggsisolering er ikke lønnsom i seg selv, 
men bør gjøres ved behov for utbedring. 
Ikke del av foreslått rehabiliteringskonsept. 

Tak 170 mm isolasjon i oppforet 
tretak 
U-verdi ca. 0,21 W/m²K 

Etterisoleres med mineralull, alternativt 
innblåst cellulose, i hele hulrommet. Alternativt 
kan taket omgjøres til kompakttak hvis 
fallretning uansett skal endres. 
Inngår i foreslått rehabiliteringskonsept. 
U-verdi blir ca.0,08 W/m²K eller bedre. 

Takterrasser 160 mm isolasjon under 
uteplasser, 100 – 150 mm 
under resten av arealet 
U-verdi ca. 0,28 W/m²K  

Etterisoleres med 100 – 120 mm. Lønnsomt, 
hvis utbedring uansett gjøres. 
Inngår i foreslått rehabiliteringskonsept. 
U-verdi blir ca. 0,16 W/m²K 

Etasjeskiller i overheng mot 
det fri 

300 mm isolasjon 
U-verdi ikke beregnet 

Trenger ikke etterisolering. 
Ikke del av foreslått rehabiliteringskonsept. 

Balkongdekker Stor kuldebro, kun 3 cm 
kuldebrobryter 

Hvis balkongdekker skiftes, bør 
fasadeisolasjon monteres gjennomgående 
mellom nytt dekke og etasjeskiller, slik at 
kuldebro nesten elimineres (kun få 
punktkuldebroer til innfesting i skillevegger). 
Ikke del av foreslått rehabiliteringskonsept. 

Vinduer og balkongdører 2 lags-glass 
U-verdi ca. 2,8 W/m²K 

Forbedres ved utskifting. 
Inngår i foreslått rehabiliteringskonsept. 
Nye vinduer og dører med U-verdi 0,80 W/m²K 
eller bedre. 

Inngangsdører Antatt U-verdi 2,8 W/m²K Utskifting er ikke lønnsomt i seg selv, men hvis 
behov bør det velges nye dører med U-verdi 
ned mot 1,0 W/m²K.  
Ikke del av foreslått rehabiliteringskonsept.  

Kuldebroer Normalisert kuldebroverdi 
ca 0,15 W/m²K 

Kuldebroene ved innbindende vegger og 
dekker forbedres ved etterisolering. I tillegg 
foreslås tiltak ved sokkel og 
balkongskillevegger. 
Inngår i foreslått rehabiliteringskonsept. 
Normalisert kuldebroverdi blir ca 0,07 W/m²K 

Lufttetthet God lufttetthet, noen 
lekkasjer rundt vinduer og 
dører 
Lekkasjetall målt 0,5 – 1,1  

Utettheter minimeres med nye vinduer og 
balkongdører. Det etableres nytt 
gjennomgående lufttettesjikt mellom 
eksisterende og ny isolasjon i vegger. 
Inngår i foreslått rehabiliteringskonsept. 
Lekkasjetall etter rehabilitering bør ikke 
overskride 1,0 h-1, selv om det ikke er mulig å 
prosjektere en bestemt lufttetthet. 

Energiforsyning Elektrisitet Ingen endring 
Ventilasjon Avtrekksventilasjon, ikke 

tilfredsstillende luftkvalitet, 
spesielt i store husholdninger 

Alternativ B: Installasjon av balansert 
ventilasjon med ett aggregat per oppgang. 
Inngår i foreslått rehabiliteringskonsept. 
Årsgjennomsnittlig virkningsgrad = 80 % 
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SFP = 2,0 kW/m³.s 
Tetthet må ivaretas ved føring av kanaler, 
krever for eksempel bruk av mansjetter. 
Ventiler i vegger og vinduer utgår.  
Alternativ A: Oppgradert avtrekksventilasjon 
med kontinuerlig luftskifte og bedre ventiler 
(betydelig mindre energisparing enn i alternativ 
B og ikke like effektivt på å sikre god 
luftkvalitet overalt). 

Oppvarming Elektrisitet med panelovn Opsjon: Det installeres luft-luft-varmepumpe 
med felles utedel per oppgang på tak. 
Panelovn beholdes for spisslast. 
Inngår som opsjon i foreslått 
rehabiliteringskonsept. 
Kan levere ca. 93 % av romoppvarmingsbehov 
i alternativ B eller 50 – 60 % i alternativ A. 

Varmtvann Elektriske 
varmtvannsberedere 

Alternativ B: Nye bredere tilknyttet uteluft-
vann-varmepumpe som foreslått av OBOS 
prosjekt. 
Alternativ A: Nye beredere tilknyttet 
avtrekksvarmepumper på tak til hver oppgang. 

Sanitæranlegg Felles avregning av 
varmtvannsforbruk 

Individuell måling og fakturering som foreslått 
av OBOS prosjekt. 
Inngår i foreslått rehabiliteringskonsept. 

Kontinuerlig sirkulasjon Tidsstyrt ventilasjonspumpe. 
Inngår i foreslått rehabiliteringskonsept, men 
kostnader og besparelse er ikke beregnet. 

Vanlige armaturer Vannsparende armaturer anbefales som valgfri 
tiltak for hver husstand. 
Ikke del av foreslått rehabiliteringskonsept. 

Rørisolasjon fra byggetid Tykkere isolasjon anbefales når framtidig 
rørrehabilitering blir nødvendig. 
Ikke del av foreslått rehabiliteringskonsept. 

Fellesvaskerier Tørkevifter Installering av tørkeromsavfuktere som 
foreslått av OBOS prosjekt. 
Inngår i foreslått rehabiliteringskonsept. 

 

5 Tiltak på bygningskroppen 

Tiltakene på bygningskroppen går i første rekke ut på å velge tykkere isolasjon og bedre vinduer enn det som 
inngår i det opprinnelige konsept (tilsvarende de tiltak som ligger til grunn for kostnadsoverslaget til OBOS 
prosjekt). I tillegg anbefaler vi å vurdere etterisolering overalt hvor det er planlagt rehabiliteringstiltak, dvs. 
også på tak og takterrasser. I slike tilfeller vil det ikke bli mye dyrere enn uansett planlagte eller ønskede 
tiltak. Videre har vi noen forslag hvor tiltak med etterisolering er et alternativ til ren overflatebehandling, 
eller hvor betongsaneringen kan utføres i en enklere form fordi overflatene vil beskyttes gjennom foreslåtte 
tiltak. 
 
Vi foreslår å etterisolere fasadene med 20 cm istedenfor 10 cm. Vi har gode erfaringer fra prosjektet 
Myhrerenga på Skedsmo med et system hvor en ny OSB-plate monteres på eksisterende stenderverk og 
danner både det nye lufttette sjiktet og underlaget for det nye isolasjonslaget. Lasten fra ny kledning tas opp 
over gesimsen, slik at det ikke er nødvendig med omfattende innfestinger og kuldebroer gjennom 
isolasjonslaget. I energiberegningene har vi likevel tatt høyde for at etterisoleringen utføres konvensjonelt 
med utforing og krysslekting. Enkelte steder med lite plass, f.eks. i boder og på små balkonger, må det velges 
tynnere isolering. Ved vindusfelt på balkonger, hvor vinduer og dører utgjør nesten hele arealet, kan 
ekstraisoleringen også være tynnere, så lenge ikke dette medfører for høye overflatetemperaturer innvendig. 
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Overganger mellom vegg og f.eks. balkongplater, gesims og vinduer må tilpasses, men dette vurderer vi ikke 
som mer krevende enn med kun 10 cm etterisolering. 
 
På skillevegger mellom balkongene foreslår vi å montere isolasjon på ca. 6 cm med pusset eller platekledd 
overflate for å minske kuldebroer og øke overflatetemperaturer på stuevegger. På denne måten kan 
opprinnelig planlagt overflatebehandling sløyfes, og betongrehabilitering kan forenkles. På samme måte 
foreslår vi å erstatte ren overflatebehandling av sokkel og kjellervegger over terreng med 10 cm 
etterisolering, pusset eller med pålimt plate. Dette vil minske kuldebroene betydelig og vil føre til høyere 
overflatetemperatur på gulv i nederste boligetasje. 
 
Borettslaget ønsker omtekking av hovedtaket og takterrassene. Vi foreslår å utnytte disse tiltak til 
kostnadseffektiv etterisolering. På takterrassene er etterisoleringsmulighetene begrenset på grunn av 
eksisterende gulvnivå i leilighetene. Hulrommet i eksisterende tretak kan imidlertid fylles helt ut med 
innblåst isolasjon, tilsvarende løsningen på Myhrerenga. Dette vil være kostnadseffektivt i seg selv, også 
uten andre tiltak på taket. Ut fra vår vurdering i dag, ser vi ingen større fuktteknisk risiko for denne løsningen 
i dette konkrete prosjektet. Før tiltaket settes i gang, bør det likevel gjøres en nærmere fuktteknisk vurdering, 
bl.a. for å være sikker på at det ikke er noen lekkasjer, og kontrolleres at eksisterende treverk i 
takkonstruksjonen er tørr. Dersom det er ønskelig å endre takets fallretning, er det et godt alternativ å fjerne 
hele takkonstruksjonen og bygge et nytt høyisolert, uluftet kompakttak. Vi gjør oppmerksom på at 
minstekrav for U-verdien for tak på 0,18 W/m²K i Byggteknisk forskrift vil være gjeldende, hvis tiltaket er 
så omfattende at kommunen vurderer det som vesentlig endring eller vesentlig reparasjon. 
 
Vinduer og balkongdører bør velges i passivhuskvalitet. Dette bidrar ikke bare til energisparing, men 
medfører også høyere overflatetemperatur og mindre kaldras. Slik forbedres komforten betydelig, og det blir 
mindre behov for varmekilder i nærheten av vinduene og dørene. 
 
Kuldebroer blir mindre ved etterisolering og foreslåtte tiltak rundt sokkel og balkongvegger. Det er likevel 
en del kuldebroer som ikke kan fjernes uten omfattende tiltak. Disse er i hovedsak mot kjeller og grunnen (på 
grunn av eksisterende kjellervegger og fundamenter), samt mot eksisterende balkongplater så lenge disse 
ikke skiftes ut. Lufttettheten er allerede svært bra i borettslaget og vil kunne forbedres ytterligere med nye 
vinduer. Ved etterisolering og innsetting av nye vinduer må det likevel legges vekt på god lufttetthet ved alle 
overganger og eventuelle skjøter. 
 
Tabellen over foreslåtte tiltak i kapittel 4 inneholder også en rekke forslag som ikke er tatt med direkte i 
rehabiliteringskonseptet. Dette er tiltak som ikke er lønnsomme i seg selv og som heller ikke er veldig 
påtrengende av komforthensyn. Tiltakene kan derimot være lønnsomme når det i framtiden gjennomføres 
annet arbeid ved den aktuelle bygningsdelen og bør derfor vurderes når dette er aktuelt. 
 

6 Energisystemer 

Energisystemer og tilhørende tiltak er nærmere omtalt i vedlagt Delrapport installasjoner for ventilasjon og 
varme. I det følgende beskriver vi det viktigste i en kort oppsummering. 

6.1 Ventilasjon 

Tilstandsvurderingen med spørreundersøkelsen har vist at det er svært viktig at det utvikles et konsept for 
god ventilasjon av boligene, som også sikrer godt inneklima i store husstander. Det beste alternativet for å 
oppnå dette, vil være å installere balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Dette har vi kalt alternativ B 
(for balansert ventilasjon). Vi har likevel også undersøkt muligheter for å beholde og forbedre det 
eksisterende systemet med mekanisk avtrekksventilasjon. Dette har vi kalt alternativ A (for 
avtrekksventilasjon). 
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Alternativ A: Dagens tilstand tilfredsstiller ikke krav til luftskifte og inneklima i teknisk forskrift. Det er 
mange klager som omhandler dårlig luftkvalitet, men også om trekk. For å øke luftmengden i det 
eksisterende anlegget, må man trolig skifte ut alle avtrekksviftene på taket, og tidsstyringen kobles ut slik at 
viftene gir døgnkontinuerlig ventilasjon i henhold til byggeforskriften. Avtrekkskanalene bør rengjøres. I 
forbindelse med fasaderehabilitering kan man installere friskluftsventiler som gir noe mindre trekk enn 
tradisjonelle spalteventiler. Økte luftmengder vil føre til bedre luftkvalitet, men også til mer trekk, selv om 
de nye ventilene vil kompensere noe for det. Energibehovet til oppvarming vil øke. Mange beboere har i dag 
panelovner med utilstrekkelig kapasitet for å takle en økning i varmebehovet med økt luftmengde. Det er 
derfor en fare for at noen vil stenge ventilene for å unngå kaldere rom. Dette vil i sin tur føre til nedsatt 
sirkulasjon og mindre friskluft, med dårligere luftkvalitet som resultat. Tiltaket kan derfor bli mislykket. 
 
Alternativ B: Rehabilitering med balansert ventilasjon vil garantere mindre trekk, sikre bedre varmefordeling 
i alle rom inkl. kalde soverom, og beboerne vil slippe å kjøpe panelovner e.l. med større kapasitet. Balansert 
ventilasjon med varmegjenvinning vil redusere oppvarmingsbehovet betydelig. Dessuten blir lufta filtrert, og 
man vil unngå eventuelle negative virkninger som nevnt foran. Vi anbefaler å installere ett aggregat for hver 
oppgang. Eksisterende sjakter kan brukes om igjen. 

6.2 Oppvarming 

Opsjon i alternativ A og B: Siden Nordre Gran borettslag ikke har vannbåren romoppvarming, er det ikke 
mulig å utnytte en løsning for energifleksibel oppvarming (sol, fjernvarme, bio osv.). Et alternativ er 
luft/luft-varmepumper, men med en innedel montert i stuen i hver leilighet. Felles takmonterte utedeler for 
hver oppgang kobles til flere innedeler (”multisplit-varmepumper”). I alternativ A med forbedret 
avtrekksventilasjon vil dette tiltaket øke oppvarmingskapasiteten, slik at manglende kapasitet av panelovn 
ikke lenger er et stort problem; varmepumpen kan dekke 67 % av årlig behov for romoppvarming. I 
alternativ B med balansert ventilasjon vil varmen fra den ene innedelen fordeles til hele leiligheten, også 
soverom, slik at panelovn kan være slått av over store deler av året; varmepumpen kan dekke 93 % av årlig 
behov for romoppvarming.  

 
Tiltaket med multisplit-varmepumper er en mulighet i begge alternativer, men varmegjenvinningen i 
ventilasjonsaggregatet vil redusere romoppvarmingsbehovet i alternativ B så mye, at energispareeffekten av 
varmepumpen er lavere enn i alternativ A med avtrekksventilasjon, som har høyere oppvarmingsbehov. 
Begge ventilasjonsalternativer vil også fungere uten oppvarmingsopsjonen, men da med noe mindre komfort 
og høyere behov for levert energi. 

6.3 Varmtvann 

Vi tar utgangspunkt i forslaget fra OBOS prosjekt om å installere nye beredere, men anbefaler ulike 
varmepumpeløsninger for ventilasjonsalternativ A og B. 
 
Alternativ A: Hvis det beholdes avtrekksventilasjon for boligene, kan det monteres varmepumper som 
varmer opp varmt forbruksvann med varme tatt fra avtrekksluft på tak. Avtrekksvarmepumpene kan dekke 
hele behovet for varmt bruksvann. Tiltaket vil være mer effektivt enn å benytte uteluft til oppvarming av 
forbruksvann fordi avtrekksluft har jevnlig høy temperatur over hele året. Dette vil også gi mindre slitasje i 
anlegget siden det blir en mye mer jevnlig drift utover året enn ved bruk av uteluft-vann-varmepumper. Det 
er gode erfaringer med avtrekksvarmepumper ved rehabilitering av borettslag i Oslo-området. 
 
Alternativ B: Balansert ventilasjon utelukker bruk av avtrekksvarmepumpe, men det kan alternativt monteres 
uteluft/vann-varmepumpe som tar varmen fra uteluft, tilsvarende forslaget fra OBOS prosjekt. Dette kan 
dekke ca 70 % av behovet for varmt bruksvann.  
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7 Sanitæranlegg 

Det viktigste tiltaket er måling og fakturering av varmt forbruksvann til hver leilighet, gjennom installering 
av målere. Tiltaket er allerede foreslått av OBOS prosjekt og antas å ha stor sparepotensial. Vi antar 
imidlertid at en med dette tiltaket kan spare betydelig mer energi enn det som er lagt til grunn i 
Enøkrapporten. Det er realistisk å oppnå i overkant av 35 prosent mindre forbruk, slik at en nærmer seg 
samme forbruksnivå som gjennomsnittet for tilsvarende blokker som OBOS prosjekt nevner i 
energiregnskapet. Videre foreslår vi å installere tidsstyring for sirkulasjonspumpene. Dermed unngår man at 
det brukes unødvendig energi om natta, når det normalt ikke er behov for varmtvann. Vi har likevel ikke 
inkludert dette tiltaket i energiberegningene. 
 
Vi anslår at det med vannsparende armaturer kan spares 10 % av tappemengden på servanter og kjøkken, og 
25 % på bad og dusj, tilsvarende 280 kWh per person og år. Det er imidlertid mest fornuftig og 
kostnadseffektivt å skifte til vannsparende armaturer når de gamle armaturene uansett er modne for 
utskifting. Dette vil være forskjellig i de ulike leilighetene. Installering av vannsparende armaturer anbefales 
derfor som valgfritt tiltak for hver husstand, da husstanden selv velger om de vil investere i nye tappesteder, 
og selv kan ta ut gevinsten i form av lavere energiregning. Etterisolering av rør lønner seg ikke som tiltak i 
seg selv, men det vil lønne seg å velge tykkere isolasjon når rørene uansett må skiftes i framtiden. Vi 
anbefaler derfor å avvente til fremtidig rørrehabilitering blir nødvendig. 
 
Sanitæranlegget og tilhørende tiltak er nærmere omtalt i vedlagt Delrapport energieffektivisering av 
sanitæranlegget. 
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8 Energibehov før og etter 

I energisimuleringene har vi skilt mellom tiltak som senker netto energibehov og tiltak som reduserer behov 
for levert (kjøpt) energi. Første trinn er altså å redusere energibehov i borettslaget ved å senke behovet for 
romoppvarming og for varmtvann. Dette kan omfatte tiltak på selve bygningskroppen for å redusere 
varmetap (isolering, vinduer), ventilasjon (varmegjenvinning) og energimåling (individuell avregning av 
varmtvannsforbruk) samt eventuelle ytterligere tiltak som installasjon av vannsparende armaturer, 
rørisolering og lignende. I neste skritt ser vi på hvordan behov for levert energi kan reduseres med 
energieffektive tekniske installasjoner. 

8.1 Redusert netto energibehov 

For å kunne anslå energisparingspotensialet i borettslaget, har vi valgt blokk 14 (Granstangen 14 A, B og C) 
som et representativt eksempel. Vi har som første skritt beregnet netto energibehov for hele blokken og per 
kvadratmeter oppvarmet areal. Det ble benyttet inndata og standardverdier i samsvar med Norsk standard NS 
3071 og Byggteknisk forskrift, med unntak av inndata for luftmengder og varmtvann. For luftmengder har vi 
tatt utgangspunkt i antatte virkelige ventilasjonsrater, som de er i bygget i dag. For varmtvann har vi brukt 
målt forbruk fra energiregnskapet til OBOS prosjekt og omregnet denne verdien fra bruttoareal til nettoareal 
(energiregnskapet opererer med bruttoareal, mens energiberegninger etter Byggteknisk forskrift utføres 
relatert til netto oppvarmet bruksareal; energiforbruk per kvadratmeter nettoareal er høyere enn 
energiforbruk per kvm bruttoareal). Resultatet vises i Tabell 2 nedenfor. 
 
Tabell 2 Dagens tilstand – Netto energibehov per år for blokk 14 med virkelige luftmengder. 

Energipost                               Energibehov (kWh) 

Spesifikt 
energibehov 
(kWh/m

2) 

Romoppvarming                         298415 88,3

Varmtvann (tappevann)                211778 62,6

Vifter                                10377 3,1

Belysning                            39486 11,7

Teknisk utstyr                       59236 17,50

Totalt netto energibehov, sum 1‐6        619292 183,2

 
Bygningen er i dag dårlig ventilert og oppfyller i dag ikke krav til luftskifte i Byggteknisk forskrift. Vi har 
derfor gjort en tilleggsberegning, hvor vi beholder målte tall for varmtvann, men regner ventilasjon med 
luftmengder som påkrevd etter Byggteknisk forskrift. Som nevnt i avsnitt 6.1, vil økt luftskifte føre til bedre 
luftkvalitet, men også til økt oppvarmingsbehov. Beregningsresultatet i Tabell 3 viser betydelig høyere 
energibehov for romoppvarming enn med virkelige luftmengder i Tabell 2 ovenfor. En slik økning må 
påregnes hvis luftkvaliteten skal forbedres betydelig, uten at det installeres balansert ventilasjon eller gjøres 
andre tiltak på bygningen ellers. Alle alternativer i tabeller nedenfor forutsetter ventilasjon i tråd med 
Byggteknisk forskrift. 
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Tabell 3 Dagens tilstand – Netto energibehov per år for blokk 14, korrigert for ventilasjon med 
luftmengder etter Byggteknisk forskrift. 

Energipost                               Energibehov (kWh) 

Spesifikt 
energibehov 
(kWh/m2) 

Romoppvarming                         409955 121,3

Varmtvann (tappevann)                213178 63,1

Vifter                                21380 6,3

Belysning                            39486 11,7

Teknisk utstyr                       59236 17,50

Totalt netto energibehov, sum 1‐6        743235 219,9

 

Sammenligningsgrunnlaget for foreslåtte tiltak i kapittel 1 og Tabell 1 er tiltak som ligger til grunn for 
kostnadsoverslaget til OBOS prosjekt (tiltakspakke OBOS). Disse er etterisolering av fasaden med 10 cm, 
nye vinduer med antatt U-verdi på 1,2 samt som følge av etterisolering en noe lavere kuldebroverdi. Videre 
er det antatt at en med individuell varmtvannsmåling kan komme spare betydelig energi til 
varmtvannsberedning. Resultatet er vist i Tabell 4. For romoppvarming er det spart inn så mye at behovet 
ligger lavere enn i det opprinnelige bygget med virkelige luftmengder, selv om luftskiftet og 
ventilasjonsvarmetapet nå er økt med bedre ventilasjon. Totalt netto energibehov ligger betydelig lavere enn 
opprinnelig. 
 
Tabell 4 Tilstand etter rehabilitering – Netto energibehov per år for blokk 14 etter 
fasaderehabilitering (tiltakspakke OBOS). 

Energipost                              
Energibehov 
(kWh) 

Spesifikt 
energibehov 
(kWh/m

2) 

Romoppvarming                         242269 71,70

Varmtvann (tappevann)                133209 39,40

Vifter                                21380 6,30

Belysning                            39486 11,70

Teknisk utstyr                       59236 17,50

Totalt netto energibehov, sum 1‐6        495580 146,6

 

Alternativ A (tiltakspakke SINTEF A) muliggjør en ytterligere reduksjon av netto energibehov med 20 cm 
tykk fasadeisolering, passivhusvinduer, takisolering og enda mindre kuldebroer. Avtrekksventilasjon er 
beholdt. Resultatet er vist i Tabell 5. 
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Tabell 5 Tilstand etter rehabilitering – Netto energibehov per år for blokk 14 etter ambisiøs 
rehabilitering (tiltakspakke SINTEF A). 

Energipost                               Energibehov (kWh) 

Spesifikt 
energibehov 
(kWh/m2) 

Romoppvarming                         187489 55,5

Varmtvann (tappevann)                133209 39,4

Vifter                                21380 6,3

Belysning                            39486 11,7

Teknisk utstyr                       59236 17,5

Totalt netto energibehov, sum 1‐6        440800 130,4

 
Alternativ B (tiltakspakke SINTEF B) omfatter alle tiltak fra alternativ A, og i tillegg installeres det balansert 
ventilasjon med 80 % varmegjenvinning. Dette fører til enda en kraftig reduksjon av oppvarmingsbehovet – 
til mindre enn halvparten enn alternativ A og under kravet til lavenergibygg klasse 1 etter Norsk standard 
(sum av romoppvarming og ventilasjonsvarme = 23,7 kWh/m2). Dette viser hvor effektivt balansert 
ventilasjon med varmegjenvinning er, i tillegg til at den fører til bedre luftkvalitet og høyere komfort. 
Resultatet er vist i Tabell 6. 
 
Tabell 6 Tilstand etter rehabilitering – Netto energibehov per år for blokk 14 etter ambisiøs 
rehabilitering pluss balansert ventilasjon (tiltakspakke SINTEF B). 

Energipost                               Energibehov (kWh) 

Spesifikt 
energibehov 
(kWh/m

2) 

Romoppvarming                         61672 18,2

Ventilasjonsvarme (varmebatterier)    18632 5,5

Varmtvann (tappevann)                133209 39,4

Vifter                                26722 7,9

Pumper                                84 0

Belysning                            39486 11,7

Teknisk utstyr                       59236 17,5

Totalt netto energibehov, sum 1‐6        329026 97,3

 

I Tabell 7 er det oppsummert tilstanden på opprinnelig bygg og tiltak som inngår i de tre ulike 
tiltakspakkene. Forskjellen mellom alternativ SINTEF A og B er bare ventilasjonsløsningen. 
 

Tabell 7 Oppsummering av tilstand på opprinnelig bygg og alternative tiltakspakker. 

Tiltakspakke                          Opprinnelig bygg  OBOS prosjekt  SINTEF A  SINTEF B 

Isolasjon fasader                   10 cm, U=0,41  10 cm, U= 0,19 20 cm, U=0,13 20 cm, U=0,13 

Vinduer    U=2,8  U=1,20 U=0,80 U=0,8 

Normalisert kuldebroverdi    Antatt 0,15  Antatt 0,09 Antatt 0,07 Antatt 0,07 

Isolasjon tak                 17 cm, U=0,21  17 cm, U=0,21 Utblåst, U=0,08 Utblåst, U=0,08 

Ventilasjon                          

Avtrekk, 
luftmengder 

virkelig/etter TEK  

Forbedret avtrekk, 
luftmengder etter 

TEK

Forbedret avtrekk, 
luftmengder etter 

TEK

Balansert, 80 % 
varmegjenvinning, 

luftmengder etter TEK 

Avregning varmtvann             Felles  Individuell Individuell Individuell 
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Figur 1 nedenfor viser hvordan netto energibehov først økes med forskriftsmessig ventilasjon, for så å kunne 
senkes med ulike tiltakspakker. Alle tre alternativer forutsetter individuell varmtvannsmåling og tilsvarende 
lik spareeffekt. Foreslåtte tiltak i SINTEF sitt alternativ A reduserer netto energibehov tydelig utover det 
nivået som oppnås etter tiltakspakken i kostnadsanslaget til OBOS prosjekt. Det avgjørende for å oppnå 
lavenergi klasse 1 etter Norsk standard NS 3700 er imidlertid å installere balansert ventilasjon med 
høyeffektiv varmegjenvinning, slik det gjøres i alternativ B. Dette tiltaket er mer effektivt enn enda tykkere 
isolasjon og øker også komforten betraktelig. 
 

 
Figur 1  Netto oppvarmingsbehov samt netto energibehov til varmtvann per år for blokk 14. 
Fra venstre: opprinnelig bygg med virkelige luftmengder – opprinnelig bygg korrigert for ventilasjon 
med luftmengder etter Byggteknisk forskrift – rehabilitert bygg etter tre ulike tiltakspakker 
tilsvarende tabeller ovenfor.  Søylene viser energibehov per kvadratmeter oppvarmet bruksareal, uten 
andre energiposter enn oppvarming og varmtvann. Horisontal linje viser maks oppvarmingsbehov for 
lavenergi klasse 1 etter Norsk standard NS 3700.  
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8.2 Redusert behov for levert energi 

På basis av redusert netto energibehov i alternativ B, beskrevet i forrige avsnitt 8.1, har vi undersøkt 
forskjellige alternativer for tekniske installasjoner og simulert hvor mye disse vil bidra til å redusere behovet 
for levert energi. Disse alternativer er betegnet med bokstav B foran. Vi har også undersøkt alternativer for 
tekniske installasjoner hvor det er beholdt forbedret avtrekksventilasjon. Disse alternativer er betegnet med 
bokstav A. Vi har nærmere vurdert følgende alternativer (alle inkluderer individuell måling og nye beredere): 
 

 A1p: Montere avtrekksvarmepumpe for å levere forbruksvann, og tiltak for å redusere trekkubehag 
(bedre friskluftventiler og bedre isolerte vinduer). 

 A0v: Montere uteluft/luft-varmepumpe (”multisplit”) for romoppvarming. Panelovn beholdes for 
spisslast.  

 A1v: Kombinasjon av de to tiltakene over. 

 B0p: Balansert ventilasjon og beholde panelovner for oppvarming, ved rehabilitering til 
lavenerginivå.  

 B2p: Som over, men også montere uteluft/vann-varmepumpe for varmtvann.  

 B2v: Balansert ventilasjon i kombinasjon med uteluft/luft-varmepumpe (”multisplit”) for 
romoppvarming. Panelovn beholdes for spisslast. 

 

Alle alternativer er beregnet for blokk 14. Vi har så estimert hva dette betyr for hele borettslaget. Tabell 8 
viser beregnet årlig behov for totalt levert energi per kvadratmeter oppvarmet areal som gjennomsnittstall for 
hele borettslaget. Basisalternativet (første linje i tabellen) viser levert energi for borettslaget uten endring av 
tekniske installasjoner. Under ”levert energi” i Tabell 8 til høyre i tabellen vises først tall for opprinnelige 
bygg uten endring, så opprinnelige bygg med luftmengder etter Byggteknisk forskrift og til slutt rehabiliterte 
bygg etter foreslåtte tiltak.  
 

Tabell 8 Tilstand etter rehabilitering – Beregnet behov for levert energi per år med forskjellige 
alternativer for ventilasjon, varmtvann og romoppvarming. Summen i kWh per kvm er et 
gjennomsnitt for hele borettslaget og omfatter alle energiposter, inkludert privat strøm og vifter og 
pumper, men ikke annen fellesstrøm. 

Tegnene betyr: ● = er med i alternativet, ○ = er beholdt for spisslast i alternativet, - = ikke beregnet 

Alternativ Ventilasjon Varmtvann Romoppvarming Levert energi, kWh/m²år 
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basis  ● ●    ●  185 223 131 

A1p  ● ○ ●   ●  - - 110 

A0v  ● ●    ○ ● - - 107 

A1v  ● ○ ●   ○ ● - - 84 

B0p ●  ●    ●  - 189 102 

B2p ●  ○  ●  ●  - - 88 

B2v ●  ○  ●  ○ ● - - 75 

 

Alternativ B2v er det beste alternativet både av energi- og komforthensyn. Som antydet i kapittel 6.2 om 
oppvarming, vil imidlertid multisplit-varmepumpen ha lavere lønnsomhet i dette alternativet. Grunnen er at 
varmegjenvinning i ventilasjonsaggregatet reduserer romoppvarmingsbehovet så mye at energispareeffekten 
av varmepumpen er lavere enn i alternativer med avtrekksventilasjon, som har høyere oppvarmingsbehov. 
Hvis multisplit-varmepumpen velges bort på grunn av manglende lønnsomhet, vil vi anbefale alternativ B2p. 
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Bortsett fra varmepumpen til romoppvarming, omfatter dette alternativet de samme installasjoner som B2v. 
Energibehovet er så vidt større enn i alternativ A1v, men sistnevnte beholder avtrekksventilasjon og kan 
derfor ikke levere tilsvarende komfort og luftkvalitet som alternativer med balansert ventilasjon. Dersom det 
likevel ikke ønskes balansert ventilasjon, så vil alternativ A1v ha laveste behov for levert energi. 
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9 Lønnsomhet 

Vi har prøvd å estimere merkostnader for alternative tiltak, utover de kostnader som er beregnet i 
kostnadsoverslaget til OBOS prosjekt. Sistnevnte er oppjustert noe på grunn av noe lave tall for uteluft/luft-
varmepumper4. Våre tall bygger på angitte priser fra Gitte Bjerkelund og Thorbjørn Fredriksen i OBOS 
prosjekt, samt innhentede priser fra leverandører og anbudspriser fra prosjektet Myhrerenga. En 
sammenstilling av merkostnader med enkeltposter er gitt i vedlegg I.A.1.a)(1)A.  
 
Ut fra merkostnadene har vi estimert forventede prosjektkostnader, med de samme relative marginer som det 
er gjort i kostnadsoverslaget til OBOS prosjekt. SINTEF alternativ A med avtrekksventilasjon vil kunne få 
Enovastøtte til eksisterende bygg. Gjennomsnittlig støtte for 2010 var 61 øre per årlig spart kilowattime. 
Dette tilsvarer ca. 1,6 millioner kroner i tilskudd. SINTEF alternativ B med balansert ventilasjon vil med god 
margin oppfylle hovedkriteriet for lavenergiboliger klasse 1 etter Norsk standard NS 3700, årlig netto 
oppvarmingsbehov på maksimalt 30 kWh/m². Vi går ut fra at dette vil kvalifisere for støtte etter satsen for 
lavenergibygg, noe som tilsvarer ca. 13,7 millioner kroner5. Vi går videre ut fra at Enøktilskuddet fra Oslo 
kommune likevel vil kunne beholdes for alle tiltak som ikke gjelder etterisolering (ca. halvparten av 
tilskuddet). 
 
Tabell 9 Estimerte totale kostnader i millioner kroner for hele prosjektet og avrundet lånebehov 
for ulike alternativer.  

Tiltakspakke Basis: OBOS SINTEF B2v SINTEF A1v SINTEF B2p 

Forventet prosjektkostnad 132 179 161 165 

Enøktilskudd -1 -0,5 0 -0,5 

Enovatilskudd 0 -13,7 -1,6 -13,7 

Netto totale kostnader 131 164,8 159,4 150,8 

Lånebehov uten egenkapital 131 165 159 151 

 
Alternativer med balansert ventilasjon kan antakelig få betydelig høyere tilskudd fra Enova enn alternativer 
med avtrekksventilasjon, fordi sistnevnte ikke reduserer netto oppvarmingsbehov så mye at nivået for 
lavenergiboliger klasse 1 kan oppnås. Tilskuddet kan til og med være høyere enn tilleggskostnader for 
balansert ventilasjon utgjør. Dette reduserer investeringsbehovet betydelig. 
 
I neste skritt har vi sammenlignet månedlige kostnader for alternativene, det vil si summen av kostnader for 
nedbetaling av lån, andre kostnader som er inkludert i husleien samt felles og private energikostnader. Til 
forenkling har vi regnet hele investeringsbehovet som lånebehov. Når det tas hensyn til egenkapital, vil 
kostnadene bli mindre i alle alternativer, men relasjonene vil ikke endre seg vesentlig. 
 
Som i kostnadsoverslaget til OBOS prosjekt, har vi regnet med effektiv rente på 4,6 prosent for alternativet 
med rehabilitering etter tiltakspakke OBOS. Ambisiøs rehabilitering etter tiltakspakke SINTEF A eller B vil 
antakelig kvalifisere for grunnlån i Husbanken6. Husbanken tilbyr per februar 2012 lån med fastrente over 20 
år til en rentesats på under 3 prosent, og det ser ifølge Husbankens saksbehandler Øistein Raade ikke ut som 
                                                      
4 jf. e-post fra Fredrik Thorbjørnsen sendt 13.1.2012. 
5 Vi har vært i kontakt med Enova for å avklare dette siden kriteriene ved rehabilitering er ikke helt entydig i Enovas 
regelverk. Rehabiliteringsprosjekter vil bare unntaksvis kunne oppfylle alle enkeltkrav i NS 3700, men hovedkravet vil 
kunne oppnås med ambisiøse tiltak. Enova er åpen for tilskudd etter ordningen for passivhus og lavenergibygg, men har 
ikke endelig bestemt hvordan slike tilfeller håndteres. 
6 Prosjektet må også inneholde elementer av universell utforming, avhengig av konkrete muligheter. Dette vurderes som 
oppnåelig, ut fra rapporten med tilstandsvurdering av Nordre Gran. 
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om dette vil endre seg i overskuelig tid. For å være på den sikre side, har vi estimert effektiv rente for 
grunnlånet med 3,6 prosent. En differanse på ett prosentpoeng mellom husbanklån og vanlig banklån i 
gjennomsnitt over tid tilsvarer også historisk erfaring. Spart energi i alternativene er i henhold til resultater i 
Tabell 8. I tillegg har vi tatt med spart energi i fellesvaskeriene i henhold til Enøkrapporten til OBOS 
prosjekt. Gjennomsnittlig strømpris er anslått til 0,90 kroner per kilowattime, dvs. det samme som det er 
regnet med i Enøkrapporten. Under disse forutsetningene, og beregnet med Husbankens lånekalkulator, blir 
månedlige kostnader som oppsummert i Tabell 10 og Tabell 11. 
 
Tabell 10 Månedlige totale kostnader for hele borettslaget og ulike alternativer, løpetid 30 år. 
Beløp i norske kroner beregnet med Husbankens lånekalkulator. Forutsetninger: Se teksten over. 

30 års løpetid Basis: OBOS SINTEF B2v SINTEF A1v SINTEF B2p 

Lånekostnader 670.534  750.391 723.104 686.721 

Skattefradrag (snitt) 85.861  81.776 78.803 74.838 

Spart energi 113.073  215.821 200.409 193.559 

Sum økt kost ift. i dag 471.601  452.794 443.893 418.324 

Økt/redusert kost ift. basis 0 ‐18.807 ‐27.708 ‐53.276 

 
Tabell 11 Månedlige totale kostnader for hele borettslaget og ulike alternativer, løpetid 20 år. 
Beløp i norske kroner beregnet med Husbankens lånekalkulator. Forutsetninger: Se teksten over. 

20 års løpetid Basis: OBOS SINTEF B2v SINTEF A1v SINTEF B2p 

Lånekostnader 837.058  967.684 932.496 885.578 

Skattefradrag (snitt) 81.543  78.452 75.599 71.795 

Spart energi 113.073  215.821 200.409 193.559 

Sum økt kost ift. i dag 642.442  673.411 656.488 620.224 

Økt/redusert kost ift. basis 0 +30.969 +14.046 ‐22.218 

 
Beregningene viser at alle alternativer i henhold til SINTEF tiltakspakke A eller B har lavere månedlige 
totale kostnader, hvis en opererer med 30 års løpetid (Tabell 10). Dette er ikke helt realistisk fordi noen 
tekniske installasjoner har mindre levetid enn 30 år. Vi har derfor laget en tilleggsberegning med 20 års 
løpetid (Tabell 11). Her viser det seg at alternativer med varmepumper for både varmtvannsberedning og 
romoppvarming er mindre lønnsomme enn tiltakspakken fra OBOS prosjekt. Forskjellen mot SINTEF A1v 
er imidlertid ikke stor og kan antakelig minskes gjennom god prosjektering og optimering. Alternativet 
SINTEF B2p kommer i alle tilfeller best ut. 
 
Det vil være høyere skattefradrag i begynnelsen og lavere fradrag i senere år, og ikke alle beboere kan 
nødvendigvis utnytte fordelen. Skattefradraget påvirker imidlertid ikke relasjonene vesentlig. Om en regner 
med eller uten skattefradrag, endrer derfor ikke lønnsomhetsforskjellene. 
 
For å være på den sikre siden, er våre antakelser for effektiv rente og energipriser meget konservative. Det er 
antakelig mulig å få en lavere rentesats i Husbanken. Det er også sannsynlig at strømprisene stiger mye i 
løpet av de kommende 20-30 år, slik at gjennomsnittsprisen blir høyere enn antatt. Begge faktorer vil gjøre at 
alternativer med mye spart energi og høye investeringskostnader kommer bedre ut enn alternativer med 
mindre spart energi og lavere investeringskostnader.  
 
For å synliggjøre konsekvensene for den enkle leilighet, har vi i Tabell 12 oppsummert økte totale kostnader 
for typiske leilighetsstørrelser. Tabellen viser økte månedlige kostnader for mindre ambisiøs rehabilitering 
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etter tiltakspakke OBOS og tilsvarende tall for høyambisiøs rehabilitering etter tiltakspakke SINTEF B2p, 
både for 30 og 20 års løpetid. For alle leilighetsstørrelser vil det etter høyambisiøs rehabilitering være lavere 
kostnader enn etter mindre ambisiøs rehabilitering. I praksis vil innsparingene ligge et sted mellom beløpet 
for 20 års løpetid og 30 års løpetid fordi noen tiltak har kortere levetid, slik at ytterligere investering vil være 
nødvendig. Dette gjelder alle alternativer. Tallene kan dessuten bare tjene som typiske eksempler og er bl.a. 
avhengig av antall beboere og beboervaner i den aktuelle leiligheten. Innsparingene vil være høyere hvis 
strømprisen stiger mer enn antatt i beregningene. 
 
Tabell 12 Sparte månedlige kostnader i norske kroner per leilighet med alternativ SINTEF B2p i 
forhold til rehabilitering etter tiltakspakke OBOS. 

Leilighet antall rom 1‐roms  2‐roms  3‐roms  4‐roms  5‐roms 

Leilighet typisk areal i kvm 30,3  56,2  81,6  104,2  114,1 

Økte kostnader pr måned OBOS v/ 30 års løpetid  625,83 1160,77 1685,39  2152,18  2356,66

Økte kostnader pr måned SINTEF B2p v/ 30 års løpetid 555,13 1029,64 1495,00  1909,05  2090,43

Sparte kostnader per måned v/ 30 års løpetid  ‐70,70 ‐131,13 ‐190,40  ‐243,13  ‐266,23

Økte kostnader pr måned OBOS v/ 20 års løpetid  852,54 1581,28 2295,94  2931,83  3210,38

Økte kostnader pr måned SINTEF B2p v/ 20 års løpetid 823,05 1526,59 2216,54  2830,43  3099,35

Sparte kostnader per måned v/ 20 års løpetid  ‐29,48 ‐54,69 ‐79,40  ‐101,40  ‐111,03

 

10 Anbefalinger 

 
På bakgrunn av tekniske vurderinger, energiberegninger og kostnadsvurderinger anbefaler vi høyambisiøs 
rehabilitering hvor det inngår følgene tiltak: 
 

 20 cm etterisolering av fasaden, med nødvendige tilpasninger 
 Passivhusvinduer med gjennomsnittlig U-verdi maks. 0,80 
 Tiltak for å minske kuldebroer, spesielt ved balkonger og sokkel 
 Etterisolering av tak og takterrasser så mye som praktisk mulig 
 Balansert ventilasjon med minst 80 % varmegjenvinning 
 Individuell måling og avregning av varmtvannsforbruk som foreslått av OBOS prosjekt 
 Tidsstyring for sirkulasjonspumpene 
 Nye varmtvannsberedere med uteluft/vann-varmepumpe som foreslått av OBOS prosjekt 
 Tørkeromsavfuktere som foreslått av OBOS prosjekt 
 Som opsjon: Luft/luft-varmepumpe (”multisplit”) for romoppvarming; panelovn beholdes for 

spisslast 
 
Denne tiltakspakken (tilsvarer alternativ SINTEF B2v) kommer best ut i vurderingen, både med hensyn til 
energisparing og komfortmessig. God luftkvalitet, mindre trekk og behagelige innetemperaturer kan oppnås 
på en effektiv måte. Opsjonen med varmepumpe til romoppvarming vil imidlertid bare være lønnsom med 
forholdsvis høye gjennomsnittlige strømpriser over tid. Dette er sannsynlig, men ikke sikkert. Uten denne 
opsjonen vil tiltakspakken (tilsvarer i så fall alternativ SINTEF B2p) som helhet være den mest lønnsomme 
og gi lavere totale månedlige kostnader for den enkelte beboer enn en mindre ambisiøs rehabilitering etter 
tiltak som inngår i kostnadsoverslaget til OBOS prosjekt. 
 
Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning er en forutsetning for å kunne oppnå så lavt 
oppvarmingsbehov som er påkrevd for lavenergibygg klasse 1. Et slikt nivå vil antakelig kvalifisere for 
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tilskudd fra Enova i henhold til støtteordningen for passivhus og lavenergibygg. Tilskuddet vil være så høyt 
at alle merkostnader for balansert ventilasjon vil være dekket. 
 
Alternativer med avtrekksventilasjon kan ikke levere tilsvarende komfort og luftkvalitet som balansert 
ventilasjon. Hvis borettslaget likevel vil beholde avtrekksventilasjon for boligene, må systemet forbedres 
med økte luftmengder og nye ventiler. I dette tilfelle anbefaler vi å installere avtrekksluft/vann-
varmepumper. Disse varmer opp varmt forbruksvann med varme tatt fra avtrekksluft på tak og er mer 
effektive enn å benytte uteluft/vann-varmepumper som foreslått av OBOS prosjekt. 
 
Rapporten inneholder også en rekke forslag som kan være lønnsomme når det i framtiden gjennomføres 
annet arbeid ved den aktuelle bygningsdelen og som derfor bør vurderes når dette er aktuelt. Dette gjelder 
flere etterisoleringstiltak og vannsparende armaturer. Sistnevnte kan være et valgfrie for hver husstand, da 
husstanden selv velger om de vil investere i nye tappesteder, og selv kan ta ut gevinsten i form av lavere 
energiregning.  
 
Alle forslag i rapporten er forenlige med prinsippet om universell utforming. Ved tiltak på balkonger, 
terrasser og inngangspartier med tilhørende dører og etterisolering kan tigjengelighet forbedres uten store 
merkostnader. Tiltak på fasader og inngangspartier kan utnyttes til å forbedre orienterbarheten ved egnet valg 
av materialer og farger, samt å se på muligheter for bedre belysning, lett forståelige ringetablåer osv. For 
nærmere omtale av mulige tiltak, se rapporten om tilstandsvurdering av Nordre Gran borettslag.  
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A Vedlegg beregning av merkostnader for alternative tiltak 

 

 

 

Alternative forslag rehab Nordre Gran

Kostnadsoverslag Alternativ
OBOS prosjekt Alternativ Foreslått Merkost Kommentar

Enhet Mengde Enhetspris enhetspris merpris Sum

1.1 Fasader og inngangspartier

Etterisolering (10 cm) kvm 8.800 350 0 0 0 Se under

Ny platekledning kvm 8.800 750 0 0 0 Se under

Sum/kvm kvm 8.800 1.100 981 150 1.320.000 Tilbud Myhrerenga 20 cm komplett inkl. OSB mellom gammelt og nytt (fra diff. TH My. underberegninger)

Tilpasning gesims lm 1.200 0 644 300 360.000 Tilbud Myhrerenga (merkost utover antatt innbakt i etterisolering i k‐overslag)

Overflatebehandling grunnmur kvm 1.500 150 290 150 225.000 Isolasjon 10 cm EPS m/pålimt plate, tilb. My. 470 kr 20 cm (inng.partier inkl. i mengde)

Tilpasn. inngangspartier stk 17 1500/kvm ? 4.000 68.000 Integrere kuldebrobryter 10 cm EPS som v/grunnmur* 13 300 3900

Tilpasn. inng.p. trygdeb. stk 4 1500/kvm ? 4.000 16.000 Integrere kuldebrobryter 10 cm EPS som v/grunnmur* pr stk

* Merkostnad i kostnadsoverslag utearealer, post 76, betong foran innganger

Nye ventiler stk 500 800 0 ‐800 ‐400.000 Utgår hvis alternativ 1 med balansert ventilasjon

1.2 Balkonger

Betongrehabilitering skillevegger stk 408 7.500 0 ‐2.500 ‐1.020.000 Noe billigere, se under

Overflatebehandling skillevegger stk 408 3.000 0 ‐3.000 ‐1.224.000 Utgår, se under Gitte:

Sum/stk stk 408 10.500 1250/m² 10.000 4.080.000 Isolasjon 6 cm rundt skillevegger m/platekledning eller pusset 8 1250 10000

pr stk

1.3 Vinduer og beslag

Balkongdør (antatt U=1,2) stk 408 10.000 6.856 1.400 571.200 Tilbud Myhrerenga 85/210 U=0,8 uten ventiler (ikke nødv. v/bal.vent.) (fra diff. TH My. Underberegninger + 14 %

Stue stk 408 8.000 10.200 1.120 456.960 Tilbud Myhrerenga 210/165

Kjøkken stk 408 7.000 6.513 980 399.840 Tilbud Myhrerenga 150/120

Soverom stk 1.140 7.000 6.513 980 1.117.200 Tilbud Myhrerenga 150/120

Losholt stk 2.364 500 0 ‐500 ‐1.182.000 Utgår (innfesting i OSB)

1.4 Tak

Omtekking stk 1 4.000.000 265/m² 360.000 360.000 Tilbud Myhrerenga hulrom blåst ut; alternativt kompakttak 1200 300 360000

Takterrasser stk 1 4.000.000 200/m² 70.000 70.000 10 ‐12 cm etterisolering Pris oppgitt av Gitte 350 200 70000

stk 1 0 ? 86.000 86.000 Diverse tilpasninger

1.7 ENØK‐tiltak

Nye beredere m/varmepumper rs 1 3.300.000 4.900.000 1.600.000 1.600.000 Økt anslag PGS etter dialog med Fredrik; alternativ 1 foreslått kun hvis balansert ventilasjon

rs 1 0 6.000.000 1.100.000 1.100.000 Nye beredere m/avtrekksvarmepumpe pr oppgang (komplett); alternativ 2 hvis ikke bal.  vent.

Pris PGS etter dialog med Fredrik og Danfoss

Alternativ romoppvarming rs 1 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Luft‐luft‐varmepumpe m/ felles utedel pr oppgang, panelovn beholdes for spisslast; både alternativ 1 og 2

Pris PGS etter dialog med Fredrik og ABK

Balansert ventilasjon stk 262 0 34.000 46.000 12.052.000 Tilbud Myhrerenga m/ett aggregat pr oppgang, pris pr leil. Pris PGS inkl. byggearbeider Alternativ 1

5.000 0 0 Estimert hjelpearbeid pr leilighet Pris inkl. over

Forbedret avtrekksventilasjon rs 1 0 189.000 210.000 210.000 Oppgradering og rengjøring som anbefalt i OPAK‐rapport ‐ økt noe ift. 2009 pga. prisstigning Altrnativ 2

Nye ventiler stk 500 800 800 0 0 Forbedret m/mindre kaldras ‐ antatt mulig innenfor kostnadsanslag

Tidsstyring av sirkulasjonsledning  stk 8 0 10.000 10.000 80.000 Tidsstyring eller temperaturstyring av pumpen på sirkulasjonsledningen for varmtvann

Løst anslag

4. Andre merkostnader

Trykktesting rs 1 0 328.000 500.000 500.000 Tilbyd Myhrerenga på 168 leiligheter, kan ev. begrenses på utvalgte

Ekstra prosjektering rs 1 0 270.000 400.000 400.000 Tilbud Myhrerenga

Ekstra KS og byggeplassoppfølging rs 1 0 420.000 600.000 600.000 Estimat fra Myhrerenga (noe mindre i praksis, uten mva dersom pilot i Rebo)

Alt.0 Sum merkostnader opprinnelig kostnadsanslag OBOS (kun uteluft‐vann‐vp) 1.600.000

Alt.1 sum merkost alternativ 1 (bal. Vent.+luft‐luft‐vp oppv.+uteluft‐vann‐vp) 26.936.200

Alt.2 Sum merkost alternativ 2 (forbedret avtr.vent.+luft‐luft‐vp oppv.+avtr.luft‐vann‐vp) 16.594.200

Opprinnelig Justert Alt. 1 Alt. 2 B2p

Byggningsmessige kostnader 71.530.000 73.130.000 100.066.200 89.724.200 92.066.200

Rig og drift 14.310.000 14.626.000 20.013.240 17.944.840 18.413.240

Entreprisekostnader eks mva 85.840.000 87.756.000 120.079.440 107.669.040 110.479.440

25 % mva 21.460.000 21.939.000 30.019.860 26.917.260 27.619.860

Entreprisekostnader inkl. mva 107.300.000 109.695.000 150.099.300 134.586.300 138.099.300

Prosjektadministration og prosjektering 5.300.000 5.370.000 5.700.000 5.500.000 5.550.000

Byggemeldingsgebyr 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000

Øvrige byggherrekostnader 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Prisstigning 5.370.000 5.480.000 7.500.000 6.730.000 6.900.000

Uforutsett 10.730.000 10.970.000 15.100.000 13.460.000 13.810.000

Forventet prosjektkostnad brutto 129.240.000 132.055.000 178.939.300 160.816.300 164.899.300

Enøktilskudd ‐1.000.000 ‐1.000.000 ‐500.000 0 ‐500.000 Støtte til lavenergibygg: Støtte til eksisterende bygg:

Enovatilskudd 0 0 ‐13.700.000 ‐1.630.000 ‐13.700.000 600 22.833 13699800 0,61 2.672.117 1629991

Totale kostnader 128.240.000 131.055.000 164.739.300 159.186.300 150.699.300

Avrundet 131.000.000 165.000.000 159.000.000 151.000.000

Merkost ihht. justert opprinnelig 34.000.000 28.000.000 20.000.000

Merkost Alt. 1: Alt. 2 6.000.000
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