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3 Forord 

 

Forord 

Norsk bygningsmasse, på ca. 380 mill. m2, har en rekke særtrekk innen byggeskikk og  –teknikk og 

materialbruk knyttet til den perioden de stammer fra. Av dette utgjør boliger ca. 256 mill. m2 hvor 

småhus er største delen på hele ca. 215 mill. m2. 

Stort sett ivaretas vedlikeholdet av småhus bra da beboerne føler et totalt eierskap både inn- og 

utvendig. Vanlig vedlikehold krever ikke byggemelding til kommunens plan- og bygningsetat. 

Grensegangen mellom det som ikke krever byggemelding og det som krever dette kan oppfattes som 

diffus. Tiltak som krever byggemelding skal i utgangspunktet tilfredsstille gjeldende tekniske forskrifter. 

Nå i 2014, er det TEK 10 som er utgangspunktet. Disse forskriftene er laget for nybygg, og vil i de fleste 

tilfeller ikke kunne oppfylles på alle områder ved oppgradering av eksisterende bygninger. Det er derfor 

viktig at byggemeldingspliktige tiltak på eksisterende bygg ikke må utløse alle forskriftskrav, men kun det 

det søkes om. 

Denne veilederen har som målsetting å bistå eiere av småhus 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. 

Takk til Husbanken som tok initiativet og har bidratt med vesentlig økonomisk støtte samt alle 

bidragsytere i Multiconsult. Spesielt nevnes Anna Karoline Petersen, Petter Norby, Rein Kristian Raaholdt 

og Eivind Løken. 

Det er innhentet tillatelse fra alle som har rettigheter i figurer / bilder. 

 

Oslo desember 2014 

 

 

Svein Bjørberg 

 



 

 

4 Preface 

Preface 

Norwegian buildings, amounting to some 380 million sqm gross area, are built with different methods, 

techniques and materials related to the period in which they originated. About two thirds of these 

buildings are residential houses, where as the main part are small houses as one-family houses, row 

houses and minor multi-family houses.  

The buildings are mostly maintained well as the owners feel an ownership and obligation to keep their 

houses in good condition. Simple maintenance, such as repainting a facade, does not require building 

application to get permission by the municipalities’ Planning and Building Department. However, the 

interfaces between what requires building application and not is perceived as diffuse. Projects that 

require building application do initially have to meet the applicable technical regulations. Now, in 2014, 

the TEK 10 is prevailing. TEK 10 is designated for new buildings, and would, in most cases of upgrading 

existing buildings, not be met completely. It is therefore important that projects in existing buildings that 

require building applications should not trigger to meet all the requirements in TEK 10, only the 

requirements that are relevant to the project. 

This guide aims to assist owners of small houses to maintain and refurbish their houses in a reasonable 

way, with focus on doing measures that ensure quality of living and at the same time take environmental 

aspects into account. Further on the authors hope that the reader understands that the regulations 

which apply when measures are to be implemented shall not preclude good and reasonable measures to 

improve living quality. 

We want to thank the Housing Bank, who took the initiative and has provided significant financial 

support for developing this guideline. Thanks also to all the contributors in Multiconsult, in particular 

Anders Johan Almaas, Anna Karoline Petersen, Petter Nordby, Rein Kristian Raaholdt and Eivind Løken. 

Necessary permissions are obtained from those who hold rights to the figures and images. 
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5 Innledning 

Formål med veilederen: 

- Medvirke til økt innsikt i utfordringer 
rundt oppgradering av småhus   

- Medvirke til å tenke helhetlig og det å 
se muligheter for å kombinere tiltak 

- Gi oversikt over spesielt utsatte 
komponenter / elementer  

- Gi huseier grunnlag for hvordan å 
vurdere dagens tilstand og prioritere 
tiltak 

- Danne grunnlag for god og 
verdibevarende gjennomføring av 
rehabiliteringsprosjekter av småhus 

  

Del 1 - Teori 

Del 2 - Fremgangsmåte – trinn for trinn 
mot oppgradering 

Del 3 - Eksempelprosjekter 

 

  Andre relevante veiledere fra Husbanken: 

Veileder – Bærekraftig oppgradering av 
boligblokker (2014) 

Veileder – Tiltak og anbefalinger som sikrer 
kulturvern og bærekraftig oppgradering av 
murgårder fra 1800-tallet (2014) 

  

1. Innledning 
Å oppgradere en bolig kan virke strevsomt og kostbart, 

men er etter en viss tid nødvendig og åpner også for 

muligheter til å utvikle boligen. Har du tenkt på at 

utskiftning av en fasadekledning kan være et 

utgangspunkt til å forbedre bygningens 

energieffektivitet, inneklima og komfort? Det er mange 

fordeler å oppnå dersom man tenker helhetlig og 

vurderer aller relevante forhold når man ønsker å gå i 

gang med en oppgradering. 

Grunner til å oppgradere varierer. Noen oppgraderer på 

grunn av modenhet for en totalrehabilitering, andre på 

grunn av behov for mindre tiltak. Ofte oppgraderer vi for 

å forbedre bokvaliteten. Frykten for omfattende 

søknadsprosesser kan ofte skremme en hver boligeier 

fra å gå i gang med en oppgradering, men det er flere 

mindre tiltak som kan gjennomføres uten byggemelding 

eller varsling til kommunen. Denne veilederen gir deg 

det du trenger å vite når du lurer på hva du må tenke på 

ved oppgradering av din bolig, hvorfor du skal gå i gang 

med en oppgradering, samt hvordan du skal 

gjennomføre. 

Veilederen er delt i tre deler. Første del gir deg en kort 

oversikt over typiske småhus, regelverk og viktige 

fokusområder ved oppgradering av småhus. Andre del 

består av en trinnvis veileder for selve prosessgangen i 

gjennomføringen av en oppgradering.  I tredje del 

presenteres eksempler på bygninger som har 

gjennomført oppgraderinger, hvilke utfordringer de 

hadde før de gikk i gang og hvilke forbedringer de har 

hatt som resultat av oppgraderingen. 

Vær oppmerksom på at denne veilederen er kun ment 

som en veileder for oppgradering av småhus. For 

oppgradering av boligblokker og vernede murgårder, se 

Husbankens egne veileder for dette.  
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Del 1 Teori 

 

2. Typiske småhus 
Hva kjennetegner de ulike byggestilene og hva kan du 

forvente å finne innenfor ytterpanelet på huset ditt? 

Under er det beskrevet hva som kjennetegner småhus 

fra de forskjellige tidsepokene fra slutten av 1800-tallet 

til i dag.  

I denne veilederen er småhus definert som enebolig (se 

Figur 2-1 b), to- til firemannsbolig, rekkehus (se Figur 2-1 

a) og kjedehus (se Figur 2-1 c). (Dette gjelder ikke 

fritidsboliger som er under 150 oppvarmet BTA 

(bruttoareal).) 

Husets stil og bygningsmessige oppbygning er avhengig 

av hvilken tid bygget er oppført på. Med tiden har det 

blitt strengere krav til energibruk, tetthet, inneklima og 

akustiske forhold, i tillegg til brann og sikkerhet. 

Før 1900-tallet 

Småhus oppført fra midten av 1800-tallet til før 1900-

tallet er gjerne villaer i sveitserstil, som kom til Norge i 

1840-årene. Stilen kjennetegnes av store takutstikk, 

vinduer med høye kryssposter, detaljert utsmykning, 

høy grunnmur og veranda. I denne perioden ble også 

store deler av boligene bygget i lokal og tradisjonell 

byggetstil.  

Fra 1900 til 1930 

Denne tidsperioden bærer preg av en kombinasjon av 

stiler. Sveitserstilen preget byggestilen fortsatt, men 

også stilene jugend, nybarokk og nyklassisisme. Disse 

husene finner du gjerne i typiske villaforsteder, eller 

velstående boligstrøk og er stort sett bygd opp som et 

tungt reisverk, det vil si en bærende 

rammekonstruksjon av stolper og sviller (bjelker).  

  Figur 2-2 Eksempel på bolig fra 1910-30 (Multiconsult, 

2014) 

a) Rekkehus 

b) Enebolig 

c) Kjedehus 

Figur 2-1 Ulike typer småhus 
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30-tallet og funksjonalisme 

På 30-tallet var form og funksjon i fokus. Småhus i 

funkisstil har gjerne en enkel form, flate eller slake 

skråtak, samt store balkonger og terrasser. Tilgang til 

nye byggematerialer ga mulighet for store glassflater, 

som gjenspeiles i store vinduer uten sprosser, gjerne 

plassert parvis ut mot hushjørnene. Innslag av runde og 

små vinduer er også vanlig i funkishus. Fasaden er 

gjerne pusset, dersom det er mur, eller liggende panel 

som er gjæret rundt hjørnene (dvs. ingen hjørnebord). 

Hus fra 30-tallet ble gjerne bygget i reisverk eller 

bindingsverk kledd med panel. Noen ble bygget i mur 

enten med eller uten puss. Husene er generelt luftige i 

den forstand at det er mye utettheter og luftlekkasjer, 

og de har minimalt med isolasjon i vegg og tak. 30-talls 

hus som står i dag har gjerne skiftet ut taktekking og av 

og til også fasadepanel. Mange av husene har fremdeles 

de gamle vinduene, som ofte er av god kvalitet, men er 

dårlig isolert. 

40-tallet og 2.verdenskrig 

Under den 2. verdenskrig ble det bygget lite, og det som 

ble bygget var gjerne en videreføring av tidligere stiler 

og byggeskikker. 

50- og 60-tallet, strukturalisme  

Typisk for småhus fra 50-tallet er enkle hus med lite 

detaljering. Husene er ofte oppført i lett bindingsverk og 

har ofte saltak med god utnyttelse av loftsetasjen. Til 

forskjell fra funksjonalismen ble vinduene plassert mer 

sentralt på fasaden. Torams vinduer uten sprosser var 

vanlig.  

60-talls hus er nokså like som 50-tallshus, også enkle i 

form og konstruksjon. I denne perioden startet større 

produksjon av ferdighus, mange med slake tak og idéen 

om mest mulig på ett plan. På denne tiden er det også 

noe mer innslag av beiset og stående panel. Også 

pulttak (tak med én skråflate) kom mer inn på 60-tallet. 

  

Figur 2-3 Hus i funkisstil (Multiconsult, 2014) 

Figur 2-4 Eksempel på 50-talls hus (Multiconsult, 2014) 
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Bygningene fra denne tiden har lite isolasjon. Hulrom i 

bindingsverkkroppen ble gjerne fylt med 

refleksjonspapp, avispapir og annet. Typisk for mange 

bygninger etter krigen og frem mot slutten av 70-tallet 

var også bruk av det miljøfarlige materialet asbest, som i 

isolasjon av rør, i fasadeplater og brannhemmende 

plater ved peiser og ovner.  

På slutten av 60-tallet ble fundamenteringsprinsippet 

«plate på mark» introdusert for å unngå utgraving og 

bygging av kjellere.  

Mange av av boligene fra denne tiden er modne for 

oppgradering, og har potensiale for å gjennomføre flere 

energieffektiviseringstiltak. 

70- og 80-tallet; nyromantikk og postmodernisme 

Husene fra 70-tallet bærer preg av industriell 

massebygging. Det ble bygget større hus. Typisk for 

husene er mer bruk av mindre bratte tak, beiset panel og 

store vindusåpninger. Husene skulle gjerne «gli» inn i 

naturen. Over i 80-tallet er husene mer preget av 

stilmiks med søyler og valmede tak, gjerne i det vi 

forbinder med mer amerikansk stil. Det ble brukt mye 

forskjellige materialer, motiver og former fra 

stilhistorien.  

I 1969 kom første byggtekniske forskrift som stilte krav 

til varmemotstand, tetthet og andre bygningsforhold. 

Bygninger fra denne tiden har derfor bedre isolert enn 

hus fra tidligere epoker. Også energikrisen i starten av 

1970-tallet medførte at mange hus ble etterisolert med 

økonomisk støtte fra ENØK-fond i kommunene. Hus fra 

70-/80-tallet er ofte modne for oppgradering, gjerne av 

fasader, samt vinduer og dører. Flere av ferdighusene fra 

70-tallet er dårlig utført og har derfor i større grad 

problemer med fukt, trekk og andre bygningsmessige 

svakheter.  

Også en stor andel av boligene fra denne tiden er modne 

for en større oppradering.  

 

  

Figur 2-5 70-talls hus (Multiconsult, 2014) 

Figur 2-7 70-talls hus Figur 2-6 70-talls hus (Multiconsult, 2014) 
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Besøk nettsiden byggogbevar.no for gode 
tips og råd til deg om skal pusse opp gamle 
hus. Der kan du også lese mer om typisk 
oppbygning av forskjellige bygingstyper. 

 

90-tallet, 2000-tallet og godt og blandet 

På 90-tallet ble det bygget hus i alle former. Småhus 

med nysveitserstil var tilbake i vinden, og 

funksjonalismen begynte også å komme tilbake. Rent 

bygningsmessig er husene bedre isolert enn tidligere, på 

grunn av nye byggtekniske krav som ble innført i 1985 og 

1987. 

Også i 1997 kom det nye byggtekniske krav, igjen 

strengere med hensyn til tetthet og varmeisolasjon. 

Byggestilen varierer, men innslag av moderne funkis og 

bruk av flere materialer i fasaden går igjen. 

 

 

 

 

 

 

Fra 2010 til i dag 

I 2010 kom ny forskrift til plan- og bygningsloven, som 

også er gjeldene forskrift per dags dato (2014). Bygg 

oppført etter 2010 har høy varmeisoleringsevne og har 

høy lufttetthet. Derfor har de også krav til balansert 

ventilasjon, som gir et godt inneklima med lite trekk og 

forurenset luft, samt styringssystemer som regulerer 

luftutskifting og oppvarming, blant annet for å holde 

energiforbruket nede. Krav til tilgjengelighet og 

tilpasninger til brukere med funksjonshemming gjør 

også at disse byggene er bedre egnet til flere brukere.  

Kunnskap om bygningskroppen  

Ved oppgardering av boligen bør man være klar over 

hvordan bygningskroppen er bygd opp. Noen boliger 

har bæring i ytterveggene. I andre boliger understøtter 

også innvendige vegger takkonstruksjonen. Se figur for 

typiske bærekonstruksjoner. Figur 2-9 a viser en typisk 

fagverktakstol (ww-takstol), som blir understøttet av 

ytterveggene. Figur b og c får begge understøtte av 

innvendige bærevegger, i tillegg til ytterveggene.   

Figur 2-9 Ulike typer bærekonstruksjoner.  

Figur 2-8 Moderne stil (Multiconsult, 2014) 

a) 

b) 

c) 
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Plan- og bygningsloven § 20-1 

Tiltak som krever søknad og tillatelse og 
bruk av ansvarlige foretak; 

a) oppføring, tilbygging, påbygging, 
underbygging eller plassering av 
bygning, konstruksjon eller anlegg 

b) vesentlig endring eller vesentlig 
reparasjon av tiltak som nevnt under a 

c) fasadeendring 

d) bruksendring eller vesentlig utvidelse 
eller vesentlig endring av tidligere drift 
av tiltak som nevnt i bokstav a 

e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a  

f) oppføring, endring eller reparasjon av 
bygningstekniske installasjoner 

g) oppdeling eller sammenføyning av 
bruksenheter i boliger samt annen 
ombygging som medfører fravikelse av 
bolig 

h) oppføring av innhegning mot veg  

i) plassering av skilt- og 
reklameinnretninger  

j) plassering av midlertidige bygninger, 
konstruksjoner eller anlegg 

k) vesentlig terrenginngrep 

l) anlegg av veg, parkeringsplass og 
landingsplass  

m) opprettelse av ny grunneiendom 

 

3. Nyttig og vite om regelverk 

Når en huseier ønsker å gjennomføre mindre eller 

større tiltak bør han være kjent med hvilke lover og 

forskrifter som gjelder og om tiltakene er 

søknadspliktige eller ikke. Spesielt viktig er det at man 

er klar over om planlagte tiltak utløser nye krav i 

gjeldende Byggteknisk forskrift. I dag, 2014, er det 

forskrift fra 2010 (TEK 10) som gjelder. Det må påregnes 

at nye og strengere forskrifter vil komme, spesielt med 

fokus på miljø og energi.  Ha likevel i bakhodet at 

regelverk er sjeldent et hinder for gode og fornuftige 

løsninger. 

For tiltak på eksisterende bygninger er det i hovedsak 

Plan- og bygningslovens (PBL) og tilhørende 

byggesaksforskrifter som er relevante. Hovedregelen er 

at alle tiltak er søknadspliktig, men hva som inngår i 

begrepet tiltak, hva som er mindre tiltak og 

vedlikeholdstiltak er ikke tydelig definert. I denne 

veilederen er det prøvd å gi eksempler på hva slags type 

tiltak som inngår i de ulike begrepene.  
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Ikke-søknadspliktige tiltak 
For tiltak som ikke er søknadspliktige, 
stilles det ikke krav til å tilfredsstille 
TEK 10. 

Søknadspliktige tiltak 
Dersom tiltaket er søknadspliktig kan 
det utløse krav til å tilfredsstille 
nybyggkrav i TEK-10, såfremt 
kommunen ikke gir dispensasjon. 
Krav til TEK 10 utløses ikke for 
områder som tiltaket ikke berører. 

Tiltak unntatt fra søknadsplikt 
Noen tiltak, som f. eks., ny membran i 
våtrom er unntatt fra søknadsplikt, 
men huseier er fremdeles ansvarlig 
for at tiltaket samsvarer med 
gjeldende regelverk. 

Se Byggforskseriens blad 241.013 
«Søknadspliktige tiltak der 
tiltakshaver selv kan søke» og PBL § 
20-3, for mer informasjon. 

 

Når er tiltak søknadspliktige? 

I 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 

plan- og bygningsloven eller byggesaksforskriften. Også 

bruksendring, vesentlig endring eller reparasjon av 

søknadspliktige tiltak og vesentlige terrenginngrep er 

søknadspliktige. Dette innebærer at ved 

hovedombygging og gjennomføring av vesentlig 

reperasjoner er tiltakene søknadspliktige. 

I § 20-3 jf SAK10 § 4-1 er det gjort unntak fra 

søknadsplikt for: 

- oppføring eller flytting av ikke bærende vegg 

innenfor en branncelle eller et lydområde 

- installering, endring og reparasjon av enkle 

installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en 

bruksenhet eller branncelle 

- reinstallering og reparasjon av ildsted.  

Det er mulig å søke om mindre tiltak på egenhånd, 

mens man for større tiltak må engasjere fagfolk til å 

søke for seg. Med fagfolk menes en arkitekt, 

bygningsingeniør eller liknende, som har det som kreves 

for å få ansvarsrett.  

En rekke mindre tiltak kan gjennomføres uten at det er 

nødvendig med søknad og tillatelse. Unntak forutsetter 

at tiltaket er i samsvar med gjeldende planer for 

området og med bestemmelser i plan- og 

bygningsloven.  

Vedlikeholdstiltak er ikke søknadspliktige, og utløser 

heller ikke krav til å tilfredsstille nye krav i TEK 10. 

Vedlikeholdstiltak kan være pussing, maling, utskiftning 

av enkle komponenter utstyr.  

For bygninger som er verneverdige, må kommunen 

alltid kontaktes. Det er likevel ikke alle tiltak som er 

søknadspliktige. Småhus er sjeldent bevaringsverdige, 

men dersom du er usikker, ta kontakt med plan- og 

bygningsetaten i kommunen.  

  

Verneverdige bygg 

Vedlikeholdstiltak 

Mindre tiltak 



 

 

12 Del 1 | Nyttig og vite om regelverk 

Forskrift om byggesak § 4-1 Tiltak som ikke 

krever byggesaksbehandling: 

…b) Følgende mindre tiltak i eksisterende 

byggverk: 

- Ikke-bærende vegg innenfor en 

branncelle eller et lydområde 

- Installering, endring og reparasjon av 

våtrom og enkle installasjoner i 

eksisterende byggverk innenfor en 

bruksenhet eller branncelle. 

- Installering, endring og reparasjon av 

ildsted i eksisterende byggverk innenfor 

en bruksenhet eller branncelle.  

 

 

 

Ta kontakt med kommunen for å høre om 
hvilke krav som er relevante for ditt tiltak.  

Kommunen kan gi fritak fra enkelte krav i 
TEK 10. 

 

 Veileder om tekniske krav til byggverk 

Se veileder til den tekniske forskriften for 
forklaringer til forskriftens krav, utdypelse av 
innholdet i dem og føringer for hvordan 
kravene kan etterkommes i praksis. 

(Kilde: www.diBk.no) 

 

Tiltak og oppfyllelse av krav i Byggteknisk forskrift 

2010 (TEK 10) 

I dag er utgangspunktet at alle arbeider på eksisterende 

bygninger som er søknadspliktig etter Plan- og 

bygningslovens (pbl) § 20-1 skal tilpasses nye tekniske 

krav. Kommunen har derimot, i henhold til pbl § 31-2, 

anledning til å gi tillatelse når det ikke er hensiktsmessig 

å tilpasse bygningen til dagens tekniske krav. I dag er 

det opp til hver kommune hvordan og i hvor stor grad 

unntakene gis. Grensesnittet mellom hva som er 

søknadspliktig og ikke når det gjelder hovedombygging 

og vesentlig reperasjon, er uklart. Det er ikke gitt noen 

definisjon av hovedombygging hverken i lov eller 

forskrift. For hovedombygging og vesentlig reperasjon 

menes i utgangspunktet byggetiltak som etter 

kommunens skjønn er så omfattende at hele byggverket 

i det vesentlige blir fornyet. 

Selv om en hovedombygging kan utløse nye krav i TEK-

10, er det ikke slik at disse kravene må tilfredsstilles om 

de ikke er relevante. For at et krav skal være relevant 

må det ha en sammenheng med arbeidene som utføres 

og oppfyllelse av kravet må ha en reell effekt. Dette 

avgjør din kommune. 

Se Tabell 3-1 for oversikt over tiltak, søknadsplikt og når 

krav i TEK 10 utløses 
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Tabell 3-1 Oversikt over tiltak, søknadsplikt og når krav i TEK 10 utløses (Multiconsult, 2014) 

Type tiltak 

Beskrivelse/ 

Eksempler 

Søknads-

pliktig 

Unntatt fra 

søknadsplikt 

Ikke 

søknadspliktig 

Vedlikeholdstiltak Små reparasjoner, utskiftninger og arbeider 

som maling, pussing av fasade osv.   X 

Mindre tiltak 

 

- Mindre fasadeendringer; eks. utskiftning 

av fasadekledning eller taktekking, 

vinduer og dører så lenge det skiftes til 

samme type (stående panel til stående, 

takstein til takstein etc.). 

- Mindre tiltak i ikke-bærende vegg 

innenfor en brancellle eller et lydområde 

- Innvendig rehabilitering/oppussing 

- Oppføring av ildsted 

- Mindre byggverk og terrenginngrep men 

innenfor angitte maksimale mål (m
2
, 

høyder, avstander og innenfor 

reguleringsbestemmelsen for området) 

x* X  

Tiltak 

 

Å planlegge og utføre en fysisk endring: 

bygging, omgjøring eller riving av, eller i, 

bygning, våtrom eller installasjoner 
X   

Hovedombygging: 

 

Utskiftning av større deler av 

bygningskropp.  

«Med hovedombygging menes, som etter 

gjeldende rett, byggetiltak som etter 

kommunens skjønn er så omfattende at hele 

byggverket i det vesentlige blir 

fornyet.»(PBL § 31-2) 

X   

Vesentlig endring 

eller reparasjon 

 

Utskiftning av større deler av 

bygningskropp; eks. fasade og tak samtidig 

eller over en periode 
X   

Relevante krav i TEK 

10 må oppfylles 

 X X  
*Gjelder fredede bygg
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Vanlige grunner for oppgradering: 

- Dårlig teknisk tilstand og/eller foreldet 
standard 

- Byggskader 

- Høyt energiforbruk og/eller ønske om 
en bedre miljøprofil for bygget. 

- Dårlig komfort og/eller inneklima 

- Brannsikringstiltak 

- Behov for bedre tilgjengelighet og 
universell utforming, spesielt i forhold 
til inngangspartier og transport mellom 
etasjer. 

- Estetikk 

- Bedre bokvalitet! 

 

 

4. Viktige fokusområder ved oppgradering 
av din bolig 

I løpet av bygningens levetid endres ofte brukernes og 

myndighetenes krav til bygningens standard, som gjør at 

vi også gjennomfører tiltak for å heve bygningens 

standard. Figur 4-1 viser eksempel på et byggs standard 

over tid. Den stiplede linjen er nivå for god standard. I 

løpet av byggets levetid reduseres standarden, og vi gjør 

utskiftninger og vedlikeholdstiltak for å oppgradere 

bygget til ønsket standard igjen. Den blå linjen 

representerer eventuell utvikling av bygget, som for 

eksempel ombygging for å heve byggets funksjonalitet. I 

dette kapittelet presenteres vanlige årsaker og relevante 

problemstillinger rundt hvorfor man bør gå i gang med 

en mindre eller større oppgradering. Se tekstboks for 

vanlige grunner til oppgradering.  

Folk flest vedlikeholder og oppgraderer innvendig i 

boligen ofte mer enn teknisk nødvendig. Dette er drevet 

av nye trender og ønske om nye innredninger og 

løsninger. Endrede behov for bruken utløser ombygging 

ved blant annet å slå sammen rom, flytte vegger mm. 

Utvendig blir nok vanlig vedlikehold ivaretatt, men 

utskiftninger gjøres ikke før det må. Da følger det ofte 

med reparasjoner og man ser også behovet for 

forbedring av bygningsdelenes standard.  

  

Figur 4-1 Utvikling av boligstandard over tid (Multiconsult, 2014) 
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Enkle vedlikeholdstiltak: 

- Måking av snø på taket 

- Rense takrenner for løv og rusk 

- Rengjør kjøkkenvifte og bytt eventuelt 

filter  

- Rens sluk og vannlåser 

- Maling av vinduer og fasader 

 

Jevnlig inspeksjon/kontroll av: 

- Vaskemaskin 

- Oppvaskmaskin 

- Røykvarslere og brannslukningsapparat 

- Tak (for løse takstein, hull i taktekking 

osv.) 

- Elektrisk anlegg 

- Se etter tegn til lekkasjer 

 

 
«Å vedlikeholde er bedre enn å 
reparere. Reparere er bedre enn å 
skifte ut.» 

 
Ikke glem at huset fortsatt skal 
puste! Ved isolerings- og 
tetningstiltak er det viktig å tenke på 
hvordan bygget skal puste for å 
opprettholde et godt inneklima, samt 
for å unngå fuktskader på 
bygningskroppen.  

4.1 Kombinasjon av tiltak 

Det er gjerne et behov for en teknisk oppgradering som 

utløser et potensial for å forbedre andre 

bygningsforhold, som for eksempel redusert 

energibehov, bedre inneklima og tilgjengelighet.  Å 

gjennomføre en oppgradering kan virke kostbart og 

omfattende, og man bør derfor være oppmerksom på 

muligheten for å slå flere fluer i en smekk, eller forbedre 

flere forhold ved å kombinere tiltak. Det kan for 

eksempel i utgangspunktet være et behov for å skifte ut 

fasade, men ved enkle grep kan man samtidig 

gjennomføre tiltak for å bedre komfort og energiforhold. 

På den måten kan man oppnå flere positive effekter ved 

å kombinere flere tiltak. 

4.2 Jevnlig vedlikehold og utskiftning av 

bygningsdeler 

Jevnlig vedlikeholdstiltak er det beste du kan gjøre for 

bevare verdien på huset ditt. Jevnlig vedlikehold 

beskytter huset ditt fra vær og vind og gjør at 

bygningsdelene holder lenger, og du kan unngå store 

utgifter til kostbare utskiftninger. 

4.3 Energieffektivisering 

Energieffektiviserende tiltak blir gjerne gjennomført i 

forbindelse med at huseier har et ønske om å redusere 

byggets energikostnader, eventuelt at det gjøres 

energieffektiviseringstiltak parallelt med andre 

nødvendige tiltak. For eksempel ved utskifting av 

fasadepanel, bør man vurdere å samtidig øke 

isolasjonstykkelsen i veggene ved å lekte på utsiden. 

Husk at sjansen antakelig ikke kommer igjen før om 40 

år. Ved utvendig etterisolering må man vurdere detaljer 

ved takfot og gesimser samt ved overgang til grunnmur 

og ved vinduer. Vær oppmerksom på at energikravene i 

TEK10 gjelder ved hovedombygging eller bruksendring 

og kan medføre strenge krav til tiltakene. Reduksjon av 

kravene kan begrunnes i en økonomisk betraktning, se 

kap 4.7. 
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Vurder egen bruk: 

- Varmtvann, 

- Innetemperatur 

- Luftevaner 

- Elektrisk utstyr 

Vurder tetthet og lekkasjer 

Riktig innstilling på friskluftventiler, 

peisspjeld, avtrekksluker og evt. 

ventilasjonssanlegg. 

Kontroller varmeanleggets tekniske 

standard (Gjøres som regel av fagfolk) 

 

Eksempel på beregning av energiforbruk og 

energibehov 

Et tenkt bolighus oppført i 1960 har 

radiatorer med oljekjel som varmekilde, 

både for romoppvarming og varmt 

tappevann, og forbruker 3 000 l/år. Huset 

har også et forbuk på el.kraft på ca. 10 000 

kWh/år. Med oljepris på én kr/l og en 

strømpris på 1 kr/kWh vil det påløpe ca. 40 

000 kr i energikostnader for boligen pr. år. 

Dersom vi ønsker å finne ut hvor mye energi 

vi faktisk har behov for, må vi ta hensyn til 

virkningsgrader og brenselbruk. Fyringsolje 

har en typisk brennverdi på 9,9 kWh/l, men 

på grunn av energitap i kjele og 

distribusjonssystem vil kun 70-80 % av dette 

komme til nytte for oppvarmingsbehov. Det 

samlede energibehovet til romoppvarming 

og varmt tappevann vil da være: 

3 000 l/år x 9,9 kWh/l x 0,75 = 22 275 

kWh/år 

Merk at dersom man kunne utnyttet 

varmeanlegget 100 % så hadde 

husholdningen redusert energikostnader 

med ca. 7500 kr i året.  

Vurder dagens energibruk  

Før du går i gang med energieffektiviserende tiltak, bør 

du kartlegge hva energiforbruket ditt er i dag. Ved å 

registrere årlig energibruk og energiutgifter vil du lettere 

få et inntrykk av potensialet for energisparetiltak. For 

hus som utelukkende har elektrisk oppvarming, finner 

man den totale, årlige energibruken ved å lese av 

strømmåleren. Dersom man helt eller delvis benytter 

andre energikilder enn elektrisitet, må man regne ut 

energibruken i kWh ut fra virkningsgraden til 

varmeanlegget og mengden brukt brensel i liter, kg eller 

favn, og legge dette tallet til den avleste verdien fra 

strømmåleren. Brennverdien for brensel (i kWh) og 

omtrentlige virkningsgrader kan man finne på Enovas 

hjemmesider og i Sintef Byggforskblad 701.266 

«Energisparende tiltak i boliger». 

Bruken av boligen er svært avgjørende for 

totalforbruket av energi. Individuelle bovaner kan være 

årsak til en variasjon i årlig energibruk på over ± 25 % for 

ellers identiske boliger. Gode bovaner er for en stor del 

gratis og vil redusere energibruken i alle typer boliger, 

uavhengig av boligens alder, standard og størrelse. 

Innetemperatur, varmtvannsforbruk, vinduslufting og 

bruk av elektrisk utstyr er sentrale parametere her.  

Vurdere husets varmetap 

Dersom det er behov for oppussing/vedlikehold av 

innvendige/utvendige overflater, bør man vurdere å 

etterisolere ytterkonstruksjonene samtidig. Undersøk 

om det er tydelige luftlekkasjer i huset. Kontroller at 

friskluftventiler, peisspjeld, avtrekksluker og eventuelt 

ventilasjonsanlegg er korrekt innstilt. En slik kontroll kan 

man selv gjøre relativt enkelt ved å bruke myggspiral 

eller røyk fra en sigarett for å se om det er luftlekkasjer i 

ytterkonstruksjonene og internt i huset. Luftlekkasjer 

med høy lufthastighet oppleves som trekk og bidrar til 

dårligere termisk komfort. En mer profesjonell 

undersøkelse med lufttetthetsmålinger og 

termografering utføres av fagfolk.  
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Alternative varmekilder 

- Bergvarme, jordvarme, sjøvarme  (med 

varmepumpe) 

- Uteuft (med varmepumpe) 

- Pellets 

- Ved (med moderne, rentbrennende 

vedovn) 

- Solvarme (med solfanger) 

 

Husets byggeår kan si mye om isolasjonsstandarden. Se 

vedlegg 2 for en oversikt over hvilke tekniske forskrifter 

som gjaldt på den den tiden ditt hus ble bygget. Som en 

tommelfingerregel kan vi si at hus før 1955 hadde lite 

eller ingen isolasjon, kun litt fyllmaterialer som avispapir 

og papp, samt hulrom med luft, som i seg selv er 

isolerende. På slutten av 50-tallet ble det med vanlig å 

legge litt isolasjon i veggene. For å redusere kuldebroer 

ble det gjerne støpt inn (på innsiden) 5 cm 

tresonittplater i overgang ved bakkenivå. I 1969 ble det 

krav til 10 cm isolasjon i vegg, og fra 1985 15 cm. Tak 

hadde tilsvarende krav til 5 og 10 cm isolasjon. Undersøk 

om det er gjort etterisoleringstiltak tidligere, og sjekk 

eventuelle tegninger og tekniske beskrivelser for å få en 

oversikt over husets isolasjonsstandard.   

Vurder varmekilde og varmeanlegg 

Dersom man ønsker å gjøre huset mer energieffektivt, 

bør man også vurdere å bytte energikilde til andre 

alternativer enn elektrisitet og oljekjel, som er den 

vanligste oppvarmingskildene for småhus i dag.  Av 

fornyvare energikilder er moderne vedovner, 

pelletskaminer og ulike typer varmepumper aktuelle i 

småhus – gjerne i kombinasjon med solfanger.  Bytte av 

energikilde kan i tillegg til å være bedre for miljøet, også 

være lønnsomt. Se Enovas hjemmesider for mer 

informasjon om støtteordninger (www.enova.no) og din 

kommunes nettside om eventuelle tilskuddsordninger. 

Kontroller varmeanleggets tekniske standard 

Til en slik kontroll bør man som regel benytte fagfolk, 

siden den ofte innebærer målinger av virkningsgrad, 

samt røykgassens CO2-/sotinnhold og temperatur. 

Dersom det er lenge siden service ble utført på 

varmeanlegget, kan det tyde på at anleggets effektivitet 

er noe dårligere enn hva den i utgangspunktet burde 

være. Kontroller hvilken temperaturstyring 

varmeanlegget har, og om styringen enkelt kan 

forbedres. Forbedring kan oppnås ved å installere enkle 

innsatsplugger på varmeovnene eller ved innkjøp av nytt 

varmeanlegg med effektiv temperaturstyring.  

  

http://www.enova.no/
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- Optimalisere tekniske systemer 

- Isoler varmtvannsrør i kalde rom 

- Lavenergiutstyr 

- Timer på termostatstyrte ovner 

 

- Installering av varmepumpe 

- Utfasing av oljekjel 

- Solfangere og solceller 

 

- Solskjermingsutstyr 

- Varmepumpe ved kjølebehov. 

Mange luft-luft varmepumper som 

selges til romoppvarming i dag er såkalt 

reversible, altså med mulighet for å 

kjøle inneluften om sommeren. Husk at 

bruk av varmepumpen til kjøling krever 

mye energi, og reduserer eller 

eliminerer lønnsomheten av 

investeringen. 

Forslag til prioriteringer av energitiltak 

Det er mange tiltak man kan gjøre for å 

energieffektivisere, men ikke alle tiltakene gir like stor 

innsparing og kostnaden for gjennomføring varierer 

stort. Under er det foreslått en prioriteringsliste for tiltak 

dersom det kun ønskes å gjennomføre få og rimelige 

tiltak. Dersom det er ønskelig å gjøre en omfattende 

oppgradering, kan prioriteringslisten være en annen. 

1. Hindre luftlekkasjer ved vinduer og dører ved bruk 

av tetningslister.  

2. Redusere behov for energi til utstyr. For 

eksisterende bygninger er det ofte et enkelt grep å 

redusere behovet for energi til utstyr. For småhus 

kan dette være så enkelt som å anskaffe 

lavenergiutstyr, skifte til sparepærer, velge A-merket 

elektrisk utstyr når du skal bytte, og sette på timer 

på termostatstyrte ovner. Merk at bytte av utstyr 

ikke bør gjøres før tiden er moden for en utskiftning. 

Vurdér også å isolere varmtvannsrør i kalde rom 

(kjeller, lager). 

3. Tiltak på energikilden og/eller energisystemet har 

svært stor effekt, spesielt med hensyn til å redusere 

kjøpt energi og øke fornybarandelen. Relativt enkle 

og rimelige tiltak er mulig å iverksette. For boliger 

med elektrisk oppvarming kan for eksempel 

installasjon av en varmepumpe redusere 

elektrisitetsbehovet til oppvarming med opp til 70 

%. Utfasing av en oljekjel til en fornybar energikilde 

kan gjøre en svært stor forbedring med hensyn til 

fornybarandelen. Det kan også være aktuelt å 

installere anlegg for å utnytte lokal, fornybar energi. 

Solfangere til oppvarming av varmtvann, og solceller 

til å forsyne boligen og eventuelle elbiler med 

elektrisk kraft kan være fornuftige tiltak. 

4. Unngå kjøling. Få småhus har kjøling installert. 

Dersom kjølebehovet er stort bør man installere 

utvendig solskjermingsutstyr, gjerne med 

automatikk for styring. Eventuelt kan innvendig 

solavskjerming og regelmessig lufting gi 

tilfredsstillende kjøling. 
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- OBS: Isolerglass fra 70-tallet kan ha PCB 

i forseglingen av glassene, og må 

miljøsaneres ved utskiftning. 

- Vær også oppmerksom på klorparafiner 

i tetningslister og lim som skal 

håndteres som farlig avfall. 

Klorparafiner finnes ofte i  vinduer fra 

70-tallet fram til 1990. 

- OBS: Kan medføre økte snølaster og 

behov for å forsterke 

takkonstruksjonen. 

- Vær  oppmerksom på etterisolering kan 

medføre utfordinger med økt 

fuktpåkjenning av bjelkelag. 

Isolasjonstyper 
Husk at det finnes mange typer isolasjoner.  

- glass- og steinull 
- trebasert isolasjon 
- plastisolasjon (f.eks ekspandert 

polystyren (EPS) og ekstrudert 
polystyren (XPS)) 

- hamp 
- flere andre isolasjonstyper 

Hver av typene har forskjellige egenskaper i 

forhold til isolasjonsevne, fuktbestandighet, 

innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. 

5. Utskifting av vinduer. Dette er også et relativt enkelt 

tiltak, som gir god effekt både med hensyn til 

energieffektivisering og inneklima/komfort, men 

kostnadene kan bli høye. Har du isolérglassvinduer 

fra 60-70-tallet eller tidligere, kan det være på tide å 

bytte ut til trelags lavenergivinduer. Merk likevel at å 

beholde et gammelt vindu av god kvalitet, med 

tilhørende tetningstiltak og eventuelt supplert med 

ekstra innvendig glass kan være et bra alternativ.  

Merk også at isolerglass fra før slutten av 1970-tallet 

har PCB i forseglingen av glassene. PCB er et svært 

miljøfarlig stoff og utskifting krever miljøsanering og 

innlevering til spesialmottak. 

6. Etterisolering av tak eller etasjeskiller mot kaldt 

loft/kjeller er et relativt enkelt og rimelig tiltak som 

kan gi stor gevinst. Tiltaket  kan medføre økte 

snølaster på taket, fordi mindre varmegjennomgang 

i takkonstruksjonen fører til at snøen blir liggende 

lengre. Dersom takkonstruksjonen må forsterkes, 

skal det mye til at tiltaket lønner seg rent 

økonomisk. 

7. Optimalisering av ventilasjonssystemet med for 

eksempel varmegjenvinner er et noe mer komplisert 

og kostbart tiltak, men er et tiltak som ofte gir store 

gevinster. Utskifting av varmegjenvinner til en 

gjenvinner med høy gjenvinningsgrad er svært 

aktuelt for eksisterende bygninger. Utskifting av 

kanalnett, aggregater etc. kan også være aktuelt for 

å oppnå et effektivt og energibesparende 

ventilasjonssystem.  

8. Etterisolering av veggfasade er et noe mer 

komplisert og kostbart tiltak der besparelsen er 

avhengig av flere forhold. I enkelte tilfeller kan det 

være enkelt, i andre tilfeller vanskelig eller umulig å 

utbedre med hensyn til bygningsfysikk (varme- og 

fuktprosesser) og vernehensyn. Utvendig 

etterisolering bør tilstrebes. Kuldebroer utbedres i 

sammenheng med utbedring av vegg. Dette tiltaket 

bør sees i sammenheng med utskifting av vinduer da 

vinduene bør sitte ute i veggliv.  
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Husk å se på detaljer ved alle overganger (tak/vegg, 

hjørner, fasade/grunnmur).  

Innvendig etterisolering kan i begrenset omfang og 

tykkelse være aktuelt for noen deler av 

klimaskjermen i et bolighus, men krever nøye 

vurdering av bygningsdelens tilstand og framtidige 

fuktbalanse. For eksempel vil det være nødvendig å 

vurdere flytting av eksisterende dampsperre eller 

etablering av ny dampsperre på varm side av et 

veggfelt. På kald side må veggens ytterkledning ha 

tilstrekkelig bestandighet for å tåle økt fuktinnhold 

på grunn av lavere temperatur og redusert 

uttørkingshastighet. Innvendig etterisolering skal 

utføres med stor forsiktighet i rom med 

fuktproduksjon og i kjellere. 

9. Etterisolering av gulv er kanskje det tiltaket som kan 

være mest kostbart sammenlignet med hva man får 

igjen av energibesparelser. Ofte må gulv i kjeller 

pigges opp for å få tilstrekkelig romhøyde. Det kan 

derimot gi en god effekt på komforten. Det kan være 

vanskelig å utbedre kuldebroene i gulvet (både i 

overgang golv-yttervegg og golvinnervegg). Et gulv 

på grunn eller gulv i kjeller har også en relativt god 

U-verdi på grunn av varmemotstanden i massene 

under bygningen. Etterisolering av etasjeskiller i 

boliger mot kald kjeller er rimeligere. Det kan 

derimot medføre en kaldere kjeller som er mer 

utsatt for fuktskader. 

 

10. Utbedring av kuldebroer er ofte et komplisert og 

kostbart tiltak isolert sett, men meget 

energibesparende i kombinasjon med andre tiltak, 

for eksempel etterisolering av yttervegg. 
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Under følger en liste over hvilke endringer 

som vanligvis vil kreve søknad og tillatelse 

på grunn av betydning for brannsikkerheten: 

- Endring av rømningsvei, herunder 

vinduer og brannbalkonger 

- Endring av seksjonering (brannvegger) 

og branncelleinndeling, herunder 

påbygninger som reduserer avstanden 

til andre bygninger og endring av 

vindusflater i vegger med brannkrav 

- Endring av bæresystem og økning i 

belastninger, inkludert 

brannbelastninger i bygning for industri, 

håndverk eller lager 

- Innredning av loft eller kjeller til annet 

formål, ved bruksendring og ved 

arbeider som berører skorsteiner, 

ildsteder/fyringsanlegg og tekniske 

installasjoner 

 (Kilde: Sintef Byggforskblad 720.302) 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap 

Vil du vite mer om brannsikkerhet i 

hjemmet, se hjemmesiden til Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap, 

www.dsb.no. 

 

4.4 Brann 

Når det gjelder brannsikring av småhus må vi skille 

mellom hvilke branntiltak som er lovpålagt og hva som 

huseier selv velger å gjøre for å bedre brannsikringen i 

huset. Alle bygninger må tilfredsstille gjeldende krav i 

brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om 

brannforebygging. Bygninger som er oppført før 1985 

skal oppgraderes til sikkerhetsnivået som framgår av 

gjeldende tekniske forskrifter så langt dette kan praktisk 

gjennomføres og er innenfor en forsvarlig ramme. For de 

fleste småhus vil ikke det innebære nevneverdige krav til 

oppgradering da småhus i stor grad har hatt de samme 

kravene i nyere tid.  

Krav ved mindre endringer 

Dersom det gjøres mindre endringer, som ikke defineres 

som hovedombygging eller vesentlig fornyelse av 

enkeltdeler, utløser ikke dette nye krav om brannsikring, 

såfremt ikke huset kommer mer i strid med dagens 

regelverk enn det var fra før av. Dersom kravene i 

forskrift om brannforebygging ikke var fullt oppfylt før 

endring må disse likevel utbedres.  (Sintef Byggforskblad 

720 302). 
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Rømningsveier 

- Alle boenheter skal ha tilgang til to 

rømningsveier. Den ene kan være vindu 

om høyden ned til terreng er mindre enn 

5 meter. Rømningsvindu må være 

vertikalt. Dersom det ikke er mulig må 

kompenserende tiltak som branntau, 

brannstige e.l. monteres. Brannstige må 

ikke gå ved siden av vindu i etasjen under 

med mindre glasset er brannklassifisert. 

- Søppelkasser o.l. skal ikke plasseres slik at 

de hindrer rømning. 

- Porter/ytterdører bør være låst, men må 

kunne låses opp ved rømning. 

 

Varsling 

- Alle boliger (både i fellesarealer og i 

leiligheter) skal ha røykvarslere. Det 

anbefales at varslere i trappeoppgang og 

leilighet seriekobles slik at man er sikret 

at alle blir varslet. Automatiske 

varslingsanlegg anbefales. 

 

Spredning 

- Alle leiligheter må ha eget slokkeutstyr. 

- Dører mellom trapperom og leiligheter, 

loft og kjeller bør være brannklassifiserte 

for å unngå spredning.  

- Installere dørpumpe på trapperomsdører. 

- Unngå lagring av brannfarlige materialer 

på åpne loft og i kjellere. Loft og kjellere 

har ofte store gjennomgående arealer, og 

spredning kan skje svært fort. Utettheter 

mellom tak og fasade kan gi spredning fra 

leilighet til loft. 

- Alle gjennomføringer (sjakter, 

ventilasjonsrør, el-kabler m.m) gjennom 

brannskiller må være tettet med 

materialer med tilstrekkelig 

brannmotstand.  

- Foreta jevnlig kontroll av elektrisk anlegg. 

 

 

 

Krav ved hovedombygging og vesentlig endringer i 

enkeltdeler 

Ved hovedombygging utløses dagens brannkrav for hele 

bygget. 

Dersom kun enkelte deler av byggverket blir vesentlig 

fornyet, og ved tilbygg, påbygg og bruksendring, gjelder 

kravene bare for de delene av bygget som arbeidene 

omfatter. (Sintef Byggforskblad 720 302).  

Brannsikrings- og forbedringstiltak  

For flere huseiere kan det være aktuelt å forbedre 

brannvarsling, rømningsveier og brannmotstand mot 

andre boenheter, selv om det ikke er lovpålagt. Se 

rubrikk for forslag til forbedringstiltak. 

Se også Byggforsk byggdetaljblad 700.603 «Utvidelse og 

ombygging av småhus» og Byggforsk byggdetaljblad 

720.302 «Offentlige bestemmelser for brannsikring av 

eksisterende bygninger» for mer info.  
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Viktige momenter 

- Horisontal og vertikal transport 

- Rømningsveier 

- Alt på et plan 

- Tydelig merking og plassering av brytere 

- Inngangsparti og 1.etasje  

 

Hovedutfordninger for tilgjengelighet for 

rullestol: 

- Komme inn og ut av huset 

- Tilrettelegging av adkomstetasjen 

- Vertikal forflytning  

 

-  

4.5 Tilpasning av boligen for de med spesielle behov 

I noen tilfeller kan det være behov for mindre eller 

omfattende spesialtilpasning av boligen. Dette kan for 

eksempel være på grunn av funksjonshemming hos et 

husstandsmedlem eller at huset skal gjøres om til en 

omsorgsbolig. For mange er det også aktuelt å tilpasse 

boligen sin til tiden der man er eldre og har behov for 

andre løsninger i boligen. Det finnes mange små og store 

tiltak som kan forbedre tilgjengeligheten i et bygg, både 

for store og små og personer med en form for 

funksjonshemming. I prinsippet dreier det seg om å 

skape løsninger som tar hensyn til enkel og intuitiv bruk, 

lav fysisk anstrengelse og forståelig informasjon. For 

småhus vil viktige momenter være atkomstveier, 

parkering, inngangsparti, planløsning, horisontale og 

vertikale kommunikasjonsveier i bygget, ledelinjer og 

betjeningsutstyr. 

For småhus stilles det ikke lovpålagte krav til universell 

utforming. Veilederen gir deg likevel en innføring i hvilke 

tiltak som kan være aktuelle for huseiere som vil gjøre 

sin bolig mer tilgjengelig for rullestolbrukere, samt barn, 

eldre, synshemmede, hørselshemmede og 

miljøhemmede (astmatikere og allergikere). 

Den største utfordringen er tilgjengelighet for rullestol. 

Utfordringen kan deles i tre forhold; komme inn / ut av 

huset, tilrettelegging i adkomstetasjen samt eventuell 

vertikal forflytning der boligen har flere plan, eventuelt 

om den ligger i andreetasje som del av flermannsbolig. 

Tilrettelegging for adkomst 

Tilpasning av inngangsparti for trinnfri adkomstvei.  

Vurder rampe/løfteplattform og /eller mulighet for å 

heve bakkenivå som alternativ til løfteplattform. I de 

fleste tilfelle er kombinasjon heving av terreng og rampe 

en mulig. Tenk også på alternative innganger, som for 

eksempel terrasseinngang eller å bytte ut vindu med dør 

og lignende. 

Skjerming av inngangsparti. Inngangsparti bør være 

skjermet for vær og vind ved overtak, levegg eller 

lignende.   
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For mer informasjon om boligtilpasning, se 

temahefte «Boligtilpasning» (Husbanken, 

NAV, august 2012), som kan lastes ned fra 

www.nav.no og www.husbanken.no. 

 

-  

Kommunikasjonsveier i samme etasje 

- Trinnfrie løsninger (maks 25 mm) 

- Tilfredsstillende bredde for rullestolbrukere er 

normalt 1,5 m 

- Alternativ rømningsvei ved brann (huseiers ansvar) 

- Vurder å tilrettelegge for en mer åpen planløsning 

- Snusirkel på bad, ved seng etc. skal være minimum 

1,3 m 

- Om adkomstplanet ikke har soverom, vurder om en 

ombygging / tilbygging er slik at vertikal 

kommunikasjon for rullestol kan utgå 

Kommunikasjonsveier på tvers av etasjer 

- Om boligen ikke har soverom i adkomstplanet eller 

man ønsker å etablere adkomst til fra annen etasje, 

så er den vanligste løsningen en trappeheis. Denne 

løsningen kan lett reverseres om behovet ikke lenger 

er tilstede.  

- Installering av hydraulisk heis. Normalt kreves 

snusirkel i heisen, men dette kan fravikes siden 

rullestoler kan rygges én vei. 

 

Øvrig tilpasning i bolig  

- Heve- og senkemekanisme til kjøkkeninnredning og 

bad 

- Utvidelse av dører  

- Stoler med løftefunksjon, arbeidsstoler og 

regulerbare senger  

- Installasjon av ledelinjer 

- Døråpnere 

- Spesielle krav til betjening av brytere etc. 

- For personer med nedsatt orienteringsevne; tydelig 

skilting, riktig belysning og bruk av farger og tekstur, 

tilrettelegge for gode akustiske forhold (hindre 

utvendig støy, bruk av lyddempede materialer)  

- For tilpasning til miljøhemmede bør det fokuseres på 

å redusere bruk av tepper og andre støvsamlere, 

jevnlige rengjøringsrutiner og å hindre inntråkk fra 

skitt og støv utenifra. 
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4.6 Inneklima 

En stor del av befolkningen tilbringer opp mot 90 % av tiden innendørs. Inneluft er vanligvis mer 

forurenset enn uteluft, og det er derfor ikke uvanlig at et dårlig innemiljø kan føre til sykdom. Heldigvis 

finnes det flere tiltak du kan gjøre for å forbedre inneklimaet i din bolig. For å velge riktig tiltak, må du 

også vite hva om hvilke faktorer som gjøre at ditt inneklima er dårlig. Generelt kan påvirkningsfaktorene 

på inneklimaet deles opp i disse emnene: 

Tabell 4-1 Inneklimafaktorer og påvirkning (Multiconsult, 2014, basert på informasjon fra referanser oppgitt i «Referanser og 

nyttig litteratur» på side 50) 

Emner Faktorer Hva skjer? Hvordan påvirker det oss? 

O
m

gi
ve

ls
e

r 

Utendørs 
luftkvalitet 

Områder med høye CO2- og NOx-nivåer gir 
dårligere effekt av ventilasjon og luftskifte. 
Radon, støy fra trafikk vil også påvirke 
inneklimaet. 

Avhenger av grad av 
forurensning. Fra mindre alvorlig 
støv som gir tørre slimhinner til 
høye konsentrasjoner av radon 
som øker risiko for lungekreft. 
Trafikkstøy kan gi lavere 
livskvalitet. 

Temperatur Høy innetemperatur gjør oss mer følsomme for 
svevestøv og avgassinger. Øker også avgassing 
fra materialer. Bedre vekstforhold for sopp. I 
rom med lav temperatur samt ute ved 
ytterkonstruksjoner med lav 
overflatetemperatur (kuldebroer) kombinert 
med høy relativ fuktighet i rommet (spesielt 
soverom), vil det kunne dannes muggsopper på 
overflatene. 

Personer som oppholder seg i 
rommet over lengere tid får 
dårligere konsentrasjon, trøtthet 
og hodepine. Ved muggsopp kan 
vedkommende også påføres 
luftveisinfeksjoner og astma. 

B
yg

g 

Bygnings-
kropp 

Dårlig u-verdi, kondens, punkterte vinduer, 
kuldebroer skaper store temperaturvariasjoner, 
og hever den relative luftfuktigheten. 

Luftforskjeller over 3˚C mellom 
føtter og hode gir ubehag. 

Ventilasjon 
og luftskifte 

Dårlig ventilasjon fjerner ikke forurenset luft og 
øker / stimulerer de andre punktene på listen. 

Vil fremheve de andre faktorene 
ytterligere ved dårlig ventilasjon. 

Luftfuktighet Danner muggsopp og råte. Fuktskader. luftveisinfeksjoner, astma, hoste, 
hodepine, tretthet, nedsatt 
konsentrasjonsevne. 

Avgassing 
fra 
materialer 

Materialer inneholder ofte kjemiske stoffer. De 
kjemiske stoffene gir avgassing som igjen 
«forurenser» luften. Dette gjelder spesielt for 
nye produkter.  

Hodepine, irritasjon, allergiske 
reaksjoner eller risiko for 
helseskader.  

Lysforhold For svakt eller for sterkt lys Hodepine, tretthet 

Innredning Mange overflater samler Støv/partikler. 
Spesielt tepper. 

Tørre, irriterte slimhinner, 
allergiske anfall, høysnue og 
astmaanfall. Grobunn for 
insekter og skadedyr 
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Mindre tiltak 

- Reduser fuktighetsproduksjon; stå ikke 

unødvendig lenge i dusjen, bruk 

kondenstørketrommel for klesvask 

- Installer tilstrekkelig med 

friskluftventiler, gjerne med filter (for 

smuss og insekter). 

- Installer avtrekksvifter i bad, vaskerom 

og på kjøkken 

- Gode rengjøringsrutiner og tørking av 

støv 

- Velg riktig maling med lite avgassing 

- Tetting av luftlekkasjer fra vinduer og 

dører for å hindre trekk. 

- Tetting av luftlekkasjer mot grunn for å 

hindre luft med høy 

radonkonsentrasjon  

 

Emner Faktorer Hva skjer? Hvordan påvirker det oss? 

A
kt

iv
it

e
te

r 

Renhold og 
vedlikehold 

Opphop av støv/partikler, matrester etc. Tørre irriterte slimhinner, 
allergiske anfall, høysnue og 
astmaanfall. 

Matlaging Avgassinger. Sitrusfrukter og nøtter spesielt 
kan spre stoffer til luft som personer reagerer 
på. 

Allergiske reaksjoner. 

Fysisk aktivitet Dårligere luftkvalitet, høyere CO2-innhold. Hodepine og tretthet. 

Flere personer enn 
«normalt» 

Dårligere luftkvalitet, høyere CO2-innhold. Hodepine og tretthet. 

Dyrehold (pelsdyr)
  

Hold av pelsdyr Allergiske reaksjoner. 

Bruk av parfyme Overforbruk av parfyme Hyperreaktive personer kan 
reagere og får hodepine, 
pusteproblemer og føler 
ubehag. 

Tabellens faktorer er svært sammensatte og påvirker 

hverandre både positivt og negativt, derfor er det viktig 

å sørge for at alle faktorer blir tatt på alvor. 

Miljøarbeidet i Norge har de siste ti-årene fått et enormt 

løft, og en konsekvens av redusert energibruk er blant 

annet at nye hus blir tettere. Tettere hus med dårlig 

ventilasjon bevarer luftforurensninger som f.eks. radon, 

fukt, mikrobiologiske forurensninger, VOC’er og røyking. 

Dette er ikke nødvendigvis et problem for inneklimaet, 

men tettere hus stiller strengere krav til 

ventilasjonssystemenes effektivitet, og ikke minst drift 

og vedlikehold. Problemet til mange boliger i dag er 

tilknyttet for liten tilførsel av ren og frisk luft. Under 

følger en oversikt over mindre og større tiltak som kan 

være aktuelt for å forbedre inneklima i din bolig.  

Større tiltak: 

- Tetting av luftlekkasjer i vegg (i forbindelse med 

utskiftning av fasadekledning) 

- Installere balansert mekanisk ventilasjon.
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I tillegg til å vurdere de kostnadspåvirkelige 

effektene av tiltaket, må man ikke glemme å 

betrakte de funksjonelle forbedringene av 

det å bo i et bedre bygg etter gjennomføring 

av tiltaket/tiltakene! 

4.7 Økonomi – lønnsomhetsvurderinger 

Ved vurdering av investering til gjennomføring av tiltak, 

innser man mer og mer viktigheten av å ta hensyn til 

påfølgende kostnader til drift og vedlikehold gjennom 

byggets levetid. Fokuset bør ikke bare være på 

prosjektets investeringskostnad, men også på 

påfølgende kostnader knyttet til faktisk bygningsbruk og 

forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), for å 

opprettholde ønsket kvalitetsnivå, både teknisk og 

funksjonelt. Gjennomføring av et tiltak kan for eksempel 

kreve en større investeringskostnad, men gi reduserte 

vedlikeholds- og energikostnader, samt bidra til økt verdi 

på boligen, og kan derfor forsvares økonomisk. Ved 

vurdering av tiltak bør man derfor vurdere både 

besparelse og inntjeningsperiode på investeringen. 

Det er viktig at en total investering brytes ned til hva det 

betyr for hver bolig hver måned. Eksempelvis vil en 

investering på 1 millioner gi en månedlig brutto kostnad 

på ca kr 7000,- forutsatt nedbetaling på 15 år og 

kalkylerente 3 %.  Netto investering er her å betrakte 

som total investering fratrukket det som måtte ha 

kommet uansett i form av drift- og 

vedlikeholdskostnader. Sammen med renter legges 

dette ut som en annuitet over perioden som en 

"kostnadsdekkende husleie" for tiltaket. Som motpost 

må man se på 

- Sparte energikostnader over perioden. 

- Sparte drift-, vedlikeholds- og utskiftningskostnader 

over perioden. Dette kan være reduserte kostnader 

til for eksempel behandling av overflater, reduserte 

utskiftningskostnader over tid på grunn av lengre 

levetid produkt og materialer som er valgt.  

- Det kan også være aktuelt å vurdere hvilken effekt 

tiltaket har på verdien av bygningen / boenheten.  
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Tenk helhetlig! 

Dersom du først har bestemt deg for å 

oppgradere boligen din, kan du få mye igjen 

for å tenke helhetlig. Tenk på fordelene du 

kan oppnå ved å kombinere flere tiltak og at 

eventuelle tilknyttede boligseksjoner 

gjennomfører tiltak samtidig. 

Eksempler: 

- Økt markedsverdi ved tiltak som gir lave 

energikostnader og reduserte 

investeringsbehov  

- Bedre innemiljø som følge av utbedring 

av bygningskroppen 

- Reduserte felleskostnader 

Det er mange aspekter man bør ta hensyn til 

ved oppgradering av bolighus. De 

økonomiske forholdene er selvfølgelig høyt 

prioritert, men de miljømessige og sosiale 

forhold er også viktige aspekter å vurdere 

for å sikre gode løsninger for både bruker og 

miljø. Som boligeier har DU muligheten til å 

bidra til en bærekraftig utvikling av 

bygningsmassen.  

 

Støtteordninger 

Det finnes økonomiske støtteordninger for 

gjennomføring av flere tiltak. Undersøk hos 

Enova, din kommune og banker med 

klimalån, for å se hvilke ordninger som kan 

gjelde for deg. 

Figuren under (Figur 4-2) viser livssykluskostnader til et 

bygg gjennom dets levetid. Man investerer kapital i 

huset og har utgifter/kostnader til utvikling 

oppgradering, modernisering, ombygging, utskiftning og 

årlige forvaltning-, drifts- og vedlikeholdskostnader 

(FDV-kostnader). Ved investering i tiltak er det viktig å se 

hvordan det påvirker husets fremtidige 

utgifter/inntekter, slik at man kan velge det alternativet 

som er økonomisk best totalt sett. Dette er helt 

tilsvarende som når man kjøper en bil (kapital) så har det 

konsekvenser for de etterfølgende år (FDV: F = de 

kostnader man har selv om bilen ikke brukes (forsikring, 

administrasjon ved å eie), D = de kostnader man har ved 

å bruke bilen (bensin, olje, service) og V = de kostnader 

man har for å opprettholde verdien best mulig (periodisk 

vedlikehold).   

 

Figur 4-2 Livssykluskostander i et bygg (Multiconsult, 2014) 
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1. Husk at isolasjonstiltak i bygninger alltid 

kan gi endret fukttilstand, og sørg for at 

denne blir bedre, ikke verre! Fuktskader 

er nesten alltid dyrere enn det man 

eventuelt sparer ved (uheldig) 

tilleggsisolering. 

2. Plasser isolasjonen på utvendig side av 

bærekonstruksjonene. 

3. Bruk mest mulig dampåpen, men lufttett, 

vindsperre på kald side av 

konstruksjonen. 

4. Bruk damp- og lufttett dampsperre på 

varm side av konstruksjonen.  

5. Unngå å lukke fuktfølsomme (organiske) 

materialer mellom to damptette sjikt. 

6. Velg dokumenterte robuste løsninger – 

tilstreb to-trinns tetting av fasade, også 

for fuger. 

7. Sørg for at regn-, smelte- og 

kondensvann kan ledes bort fra bygget 

for eksempel ved hjelp av fall, beslag og 

drenerte/luftede hulrom.  

8. Benytt kapillærbrytende sjikt mellom 

organisk materiale (treverk) og 

betong/murverk. 

9. Beskytt materialer mot nedbør under 

transport, lagring og montering. Unngå å 

bygge inn fuktige materialer. Sørg for at 

entreprenøren tørker ut råbygg og 

materialer med avfukting, ikke bare med 

oppvarming. 

10. Dersom det fravikes fra de 9 første 

punktene må det gjøres grundige 

bygningsfysiske vurderinger for å unngå 

byggskader. 

 

(Bygningsfysikkens 10 bud, 

Multiconsult 2014) 

4.8 Husk bygningsfysikkens 10 bud 

Når det gjennomføres omfattende tiltak på hus vil de 

varme- og fukttekniske egenskapene endre seg. Dersom 

det ikke er gjort faglige vurderinger kan faren for 

byggskader være stor. Se siderubrikk for hvilke 

prinsipper som bør ivaretas. 

4.9 Tenk miljø og gjenbruk  

Før et hus skal rehabiliteres bør muligheten for gjenbruk 

av komponenter og materialer undersøkes. Gjenbruk er 

fordelaktig både av miljøhensyn og kan i noen tilfeller 

også være økonomisk fordelaktig.  

Hvilke materialer og komponenter som kan gjenbrukes 

vil avhenge av når huset er bygget og hvilken tilstand det 

er i. Generelt vil gjenbruk av metaller gi de største 

miljømessige besparelsene. Eksempler på komponenter 

som kan gjenbrukes er bæresystemer i stål og tre, 

trapperekkverk, dører, skifertak eller metalltakplater, 

murstein, uskadet (og ikke fuktig) isolasjon. Gjenbruk 

omfatter også gjenvinning som innebærer at materialet 

bearbeides for ny bruk eller det går til energiproduksjon. 
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Flere vinduer fra mellom 1965 og 1980 

inneholder miljøgiften PCB. Husk at slike 

vinduer skal leveres som problemavfall. 

Det miljøskadelige stoffet asbest er blitt mye 

brukt som isolasjon rundt rør og i 

fasadematerialer (plater) og i kledning ved 

peiser / ovner i hus oppført i etterkrigstiden 

til ca. 1980-tallet. 

 

 

Avfallsplan 

En plan som gjør rede for planlagt 

håndtering av avfall fordelt på ulike 

avfallstyper og –mengder. 

- Merk at dersom tiltaket genererer over 10 

tonn bygge- og rivningsavfall, stilles det krav 

til avfalls- og saneringsplan. Dette må gjøres 

av fagpersonell. 

Miljøsaneringsbeskrivelse 

En plan for miljøsanering skal følge med 

avfallsplanen. (Gjelder ikke ved oppføring, 

tilbygging, påbygging og underbygging av 

bygning dersom tiltaket overskrider 300 m² 

(TEK10 §9-7)). 

 

 

Ta vare på info om produktene som velges, 

slik at man vet hva som finnes i bygget (av 

farlig avfall) neste gang det skal 

rehabiliteres/rives. 

 

Avfall og sanering 

Før arbeidene begynner, må det undersøkes om det 

finnes farlig avfall som må behandles spesielt under 

arbeidet (jf. forskrift om gjenvinning og behandling av 

avfall (avfallsforskriften) § 11-4). Dette kan for eksempel 

være asbest, som ofte er brukt som isolasjon rundt rør, i 

tennvernende plater i eldre hus eller vinduer med 

isolerglass produsert før slutten av 1970-tallet. 

Viktig å vite er også at det kan komme krav om 

avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse når man skal 

gjennomføre tiltak. Ved oppgradering av småhus, er det 

spesielt kravet til avfallsplan og saneringsbeskrivelse når 

det gjøres en «vesentlig endring, herunder 

fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning 

dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 

100 m² BRA» som er relevant (TEK-10 § 9-6 og § 9-7).  

Valg av produkter  

God sortering av bygningsavfall, som tilrettelegger for 

material- og energigjenvinning er viktig. Fokuser på valg 

av produkter som ikke inneholder helse og miljøfarlige 

stoffer og som er lite ressurskrevende å produsere. 

Knappe resurser, som f.eks. kobber, bør også unngås om 

mulig. Merkeordninger og sertifiseringer kan være til 

hjelp for å finne gode produkter.  

Byggeteknisk forskrift sier også at det skal velges 

produkter til byggverk som er egnet for ombruk og 

materialgjenvinning. Dette innebærer at produkter som 

er sammensatt av ulike materialer som er vanskelig å 

skille fra hverandre bør unngås. For å fremme ombruk er 

det viktig å velge produkter hvor deler av produktet kan 

byttes ut ved ødeleggelse, uten at resten av produktet 

må kastes. Dette prinsippet bør også benyttes på 

bygningsnivå. Bygget bør planlegges slik at det er lett å 

komme til bygningsprodukter/deler med kort levetid 

som må skiftes ut ofte, uten at andre fungerende deler 

av bygget må rives.  Det bør også velges robuste 

materialer/produkter, men ikke mer robuste enn det 

som er nødvendig for å oppnå ønsket levetid (hvis dette 

fører til et unødvendig ressursforbruk).  
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Del 2 Fremgangsmåte – trinn for trinn mot 
oppgradering 

 Del 2 av veilederen er delt inn i seks trinn, fra idèfase til 

drift og bruk. Se Figur 4-3 for oversikt over trinnene. Del 

2 baseres på teori presentert i del 1 av denne rapporten. 

Brukeren av veilederen oppfordres til å gjøre seg kjent 

med denne teorien, som gir nyttig tips og triks om 

søknadsplikt og andre forhold som er viktig å være klar 

over ved oppgradering av småhus. 

 

Figur 4-3 Del 2 Fremgangsmåte – trinn for trinn mot oppgradering 

(Multiconsult, 2014) 
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Trinn 1: Vurdering av dagens tilstand 

Et byggs tekniske tilstand vil i de fleste tilfeller være 

avgjørende for et byggs behov for oppgradering. 

Oppgraderingspotensial er det som er mulig å få til sett i 

forhold til teoretisk potensial som er gjeldende krav til 

nybygg. I dag, i 2014, er det TEK 10. 

Kartlegging av byggets tilstand vil kunne gi en oversikt 

over tiltak som bør og/eller må utføres i bygget, samt 

hvorvidt tiltakene haster eller ikke. Videre kan 

kartleggingen danne grunnlag for arbeid knyttet til 

vurdering og tiltaksplanlegging av blant annet 

vedlikehold, byggets miljø- og energiprofil, utbedring, 

ombygging og taksering av bygget. 

En overordnet vurdering av byggets tilstand kan huseier 

gjøre selv ved hjelp av symptommatrisen vist i vedlegg 1. 

Dette gjøres ved en visuell inspeksjon og eventuelle 

enkle målinger, som måling av fukt, skraping med kniv 

eller lignende. I symptommatrisen skilles det mellom 

tilstandsgrad 0, 1, 2 og 3, der 0 representerer god 

tilstand og 3 representerer svært dårlig tilstand. 

Generelt kan man si at tilstandsgrad 1 er 

tilfredsstillende, ved tilstandsgrad 2 må det gjøres 

vedlikeholdstiltak og ved tilstandsgrad 3 må det gjøres 

forbedringstiltak, eventuelt utskiftning, raskt. I 

sammenheng med å kartlegge symptomer må man også 

vurdere konsekvensgraden ved ikke å utbedre det som 

har dårlig tilstand. Det er graden av hvor alvorlige 

konsekvensene vil være av ikke å forbedre, som ofte blir 

avgjørende for hva som må gjøres.   

 

  

Grunnlag for å vurdere 

oppgraderingspotensial 

Få en oversikt over tiltak som 

haster 

Se vedlegg 1 med symptommatrise 

for egen vurdering av teknisk 

tilstand 
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For å kunne gjennomføre en mer detaljert 

tilstandsanalyse må den som utfører arbeidet ha 

kompetanse for formålet, da konklusjoner som må 

trekkes kan ha både store økonomiske og juridiske 

konsekvenser. Den som utfører tilstandsanalysen bør ha 

tilstrekkelig kjennskap til småhusenes oppbygging, 

typiske skader, - skadesteder og utfordringer ved slike 

bygninger og typisk materialbruk. Det er viktig at de som 

registrerer tilstanden, reagerer riktig på indikasjoner og 

symptomer på nedbrytning og skadeutvikling. I tillegg er 

det viktig å ha en viss kjennskap til lover og forskrifter fra 

byggeperioden, da dette ofte danner grunnlaget for 

referansenivået.  

Dersom det først skal gjøres en profesjonell 

tilstandsanalyse, inngå avtale med uavhengige rådgivere 

eller bygningssakkyndige med nødvendig kompetanse 

som nevnt over, og ikke overlate tilstandsvurderingen til 

firmaer som har økonomiske interesser i en eventuell 

utbedringsjobb. Tilstandsanalysen skal danne basis for 

utarbeidelse av beskrivelse av nødvendige arbeider. Det 

er dette grunnlag en entreprenør så kan gi pris på for 

vedlikeholdsarbeidene.  

 

Figur 4-5 Foto: Multiconsult 

Figur 4-4 Foto: Multiconsult 



  

 

34 Del 2 | Trinn 2: Vurdering av tiltak 

MÅ-tiltak: 

- Tiltak som må gjøres for å unngå videre 
forfall med større reparasjonstiltak / 
utskiftinger som resultat. Typisk for 
bygningsdeler med tilstandsgrad 3. 

- Tiltak som må gjøres for å tilfredsstille 
krav fra myndigheter. 
 

BØR-tiltak: 

- Tiltak som vil gi store funksjonelle 
forbedringer 

- Tiltak som er økonomisk gunstige  
- Tiltak som vil gi miljømessige 

forbedringer 
- En oversikt over typiske tiltak for 

småhus, samt om de er søknadspliktige 
eller ikke er oppgitt i Tabell 4-2. 

Kombinasjon av tiltak: 

For mange småhus vil det være få eller ingen 
tiltak som haster. Da bør fokuset være på å 
vurdere om det er flere av BØR-tiltakene 
som kan kombineres. 

Dersom økonomien ikke strekker til… 

…bør man unngå å låse mulighetene for 
gjennomføring av senere tiltak. Lag en 
langsiktig plan for hvilke tiltak som kan 
gjøres når. Se Tabell 4-3 for forslag til 
tiltakspakker. 

 

Trinn 2: Vurdering av tiltak 

Vurderingen av hvilke tiltak som skal gjennomføres bør 

gjøres på bakgrunn av økonomiske, sosiale (f.eks. 

funksjonelle) og miljømessige betraktninger.  

Ambisjonsnivå og finansiering 

Det er ofte et misforhold mellom ambisjonsnivå og 

tilgjengelig investeringskapital når man skal gjennomføre 

et oppgraderingsprosjekt. Det er derfor viktig å sette 

klare rammer, samt avklare finansieringsmodell tidlig i 

prosjektet. Sentrale spørsmål som bør besvares er: 

- Hvordan finansieres tiltaket?  

- Finnes det noen aktuelle støtteordninger (Enova, 

Husbanken etc.)?  

- Vil de månedlige utgiftene endre seg? 

- Hvor lang tilbakebetalingstid har de ulike 

tiltakene?  

- Hva er de største kostnadspostene? 

- Hvilke tiltak er helt nødvendige - og hvor mye vil 

de koste? 

Prioritering av tiltak 

Skaff deg en oversikt over tilgjengelig egenkapital, 

støtteordninger og lånemuligheter, slik at du er klar over 

de økonomiske rammebetingelsene før du går i gang 

med oppgraderingen. 

Når du har gjort en vurdering av tilstanden på huset, vil 

du ha en oversikt over hvilke(t) tiltak som haster, og 

hvilke tiltak som kan utsettes. Prioritering av tiltak bør 

gjøres basert på hvilke tiltak som må gjennomføres og 

hvilke tiltak som bør gjennomføres, samt muligheten for 

å kombinere tiltak. 

Enighet om tiltaksgjennomføring i borettslag og 

sameier 

I borettslag og sameier må man ha en felles oppslutning 

om å gjennomføre tiltak. Dette kan du lese mer om i 

veilederen "Få oppslutning om oppgradering!". Denne er 

utarbeidet av NBBL, SINTEF Byggforsk, Bergen og Omegn 

Boligbyggerlag og Sørlandet boligbyggerlag.
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Tabell 4-2 Oversikt over type tiltak og om de  typisk er søknadspliktige eller ikke (Multiconsult, 2014) 

Tiltak Beskrivelse av tiltak og forventet forbedring  Kommentar Søknadspliktig?* 

Innholdet i denne kolonnen er ikke et fasitsvar, kun 
en veiledning for hva Multiconsult tolker som 
søknadspliktige tiltak og ikke. Det er kommunen som 
avgjør hva som er søknadspliktig og ikke. Om du er i 
tvil så ta kontakt med kommunen for avklaring.  

Vinduer og dører    

Utskiftning av vinduer Bytting av vindu til bedre standard med lavere 
U-verdi. Ved en eventuell utskiftning, bør det 
også foretas tetting av luftlekkasjer i 
overganger og skjøter. 

 Redusert varmetap 
 Mindre trekk = bedre inneklima 
 Bedre støydemping 

Ved valg av vindu, vurder 
miljøpåvirkning, estetikk og 
eventuelle hensyn til 
kulturvern. 

Unntatt fra søknadsplikt, såfremt vinduet 
ikke forstørres eller har annet utseende. 
Kjellervindu kan økes med 25 % i bredde 
og høyde fra eksisterende vindu. 

 

Tette luftlekkasjer 
rundt vinduer og dører 

Bruk tetningslister for å tette luftlekkasjer. 
Listene skal plasseres på «varm side». Pass på å 
velge riktig type til ditt vindu. Stiftelister gir ofte 
best resultat. 

 Redusert varmetap 
 Mindre trekk = bedre inneklima 
 Bedre støydemping 

Mellom 1965 og 1975 var 
tetningslimet i 
norskproduserte vinduer 
ofte tilsatt miljøgiften PCB. 
Importerte glassruter 
produsert fram til1980 
inneholder trolig PCB. Har 
du et vindu fra denne 
perioden, bør du bytte det. 
Husk at slike vinduer skal 
leveres som problemavfall 
på nærmeste miljøstasjon. 

Nei 

Utskiftning av dører   Unntatt fra søknadsplikt.  

Fasade    

Vedlikehold av fasade  Pussing, maling, bytte av enkelte bordpanel 
osv. 

 Nei, såfremt man ikke bruker skjemmende 
farge eller endrer uttrykk vesentlig 
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Tiltak Beskrivelse av tiltak og forventet forbedring  Kommentar Søknadspliktig?* 

Innholdet i denne kolonnen er ikke et fasitsvar, kun 
en veiledning for hva Multiconsult tolker som 
søknadspliktige tiltak og ikke. Det er kommunen som 
avgjør hva som er søknadspliktig og ikke. Om du er i 
tvil så ta kontakt med kommunen for avklaring.  

Utvendig etterisolering 
av fasaden 

Utvendig etterisolering av vegg bør ikke gjøres 
før fasadekledningen er moden for utskiftning. 
For hus med bindingsverksvegger (typisk for 
hus fra 1930-50) kan etterisolering av fasaden 
gjøres ved innblåsing av mineralull i hulrom i 
bindingsverket supplert med utlekting. Hus som 
allerede har 10 cm isolasjon kan lektes ut for 
supplerende isolering.  

Isolering av kjellervegger på utsiden bør ses i 
sammenheng med evt utskifting / forbedring av 
drenering. 

Vurder ulike isolasjonsmaterialer. 

Relevant SINTEF Byggforskblad: 723.511 
Etterisolering av yttervegger av tre 

OBS: Dette medfører 
endringer i bygningsfysikken 
og det kan være nødvendig 
med balansert ventilasjon 
eller ekstra 
ventilasjonsventiler. Det kan 
også medføre 
tilleggsarbeider i form av 
forlengelse av takutstikk. 
Vinduer må settes ut i 
fasaden. 

Total utvendig etterisolering 
er det beste tiltak fordi det 
også eliminerer kuldebroer 
ved gulvene 

Unntatt fra søknadsplikt. Maks 20 cm 
utvidelse i veggtykkelse. Søknadsplikt ved 
utskifting av drenering. 

Innvendig 
etterisolering 

Innvendig etterisolering kan i begrenset 
omfang og tykkelse være aktuelt for noen deler 
av klimaskjermen i et bolighus, men krever 
nøye vurdering av bygningsdelens tilstand og 
framtidige fuktbalanse. For eksempel vil det 
være nødvendig å vurdere flytting av 
eksisterende dampsperre eller etablering av ny 
dampsperre på varm side av et veggfelt. På kald 
side må veggens ytterkledning ha tilstrekkelig 
bestandighet for å tåle økt fuktinnhold på 
grunn av lavere temperatur og redusert 
uttørkingshastighet.  

Relevant SINTEF Byggforskblad: 723.511 
Etterisolering av yttervegger av tre. 

Innvendig etterisolering skal 
utføres med stor 
forsiktighet i rom med 
fuktproduksjon og i kjellere.  

- Unngår ikke kuldebroer 
- Fører til mindre 

gulvareal 
- Installasjoner på vegg 

(eks. varmeovener) må 
flyttes på 

Nei 



  

 

37 Del 2 | Trinn 2: Vurdering av tiltak 

Tiltak Beskrivelse av tiltak og forventet forbedring  Kommentar Søknadspliktig?* 

Innholdet i denne kolonnen er ikke et fasitsvar, kun 
en veiledning for hva Multiconsult tolker som 
søknadspliktige tiltak og ikke. Det er kommunen som 
avgjør hva som er søknadspliktig og ikke. Om du er i 
tvil så ta kontakt med kommunen for avklaring.  

Etablering av 
vindsperre 

I forbindelse med utskiftning av fasade.  
 For å redusere infiltrasjon i 

ytterkonstruksjonen.  

 Nei 

Endring av 
fasademateriale   

  Ja 

Isolere varmtvannsrør 
i kalde rom (kjeller, 
lager) 

For å redusere varmetapet, begrense 
temperaturfallet og unngå at 
overflatetemperaturen ikke blir for høy. 

 Nei 

Tak    

Bygging av utkragede 
karnapper 

  Ja 

Innvendig 
etterisolering av tak 

Etterisolering av tak kan føre med seg risiko 
knyttet til endrede laster og fukt. 

 Unntatt fra søknadsplikt. (Maks 20 cm 
heving av takets overflate i Oslo 
kommune). 

Isolering av 
etasjeskiller mot loft 

Etterisolering av etasjeskiller mot kaldt loft kan 
gjøres ved å blåse inn isolasjon i loftsgulvet 
eller legge ut isoleringsmatter. 

 Nei 

Rehabilitering/isolasjo
n av pipe 

Innføring av foringsrør og isolasjon rundt røret.  Ja 

Vedlikehold av pipe Utskiftning/reparasjon av enkelte murstein på 
pipe 

 Nei 

Gulv    

Etterisolering av gulv 
mot kaldkjeller 

Etterisolering av gulv fra undersiden 
 
Relevant SINTEF Byggforskblad: 722.506 
Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og 
kryperom 

Vær obs på at det ikke er 
høy fuktighet i kjelleren. 
Tiltak mot fukt i kjeller kan 
være ventilasjon eller økt 
temperatur i kjeller. 
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Tiltak Beskrivelse av tiltak og forventet forbedring  Kommentar Søknadspliktig?* 

Innholdet i denne kolonnen er ikke et fasitsvar, kun 
en veiledning for hva Multiconsult tolker som 
søknadspliktige tiltak og ikke. Det er kommunen som 
avgjør hva som er søknadspliktig og ikke. Om du er i 
tvil så ta kontakt med kommunen for avklaring.  

Kjeller    

Montering av ventiler i 
kjellervegg 

Utbedring av ventilasjon i kjeller på grunn av 
fuktgjennomtrengning fra grunn 

 For å unngå fuktproblemer 

Montering av ventiler  

Drenering rundt 
kjellervegg 

 For å unngå fuktproblemer  Lokal drenering, samt reparasjon ved rør- 
og ledningsbrudd er ikke søknadspliktig. 
Etablering eller fornying av drenering er 
søknadspliktig. 

Våtrom    

Fullstendig ombygging 
av våtrom i 
eksisterende bygning 
innenfor en 
bruksenhet eller 
branncelle 

- Utskiftning av servanter 
- Legge ny membran 
- Oppgradering av overflater (fliser, 

gulvbelegg) 
- Varmekabler lagt oppå betongdekke 

Arbeider i våtrom krever 
kompetanse og bør utføres 
av fagfolk. Alle arbeider med 
elinstallasjoner skal 
dokumenteres med 
«Samsvarserklæring» 

Unntatt fra søknadsplikt.  Merk at noen 
arbeider i våtrom, som f. eks hogge ut sluk 
i dekke med branntekniske egenskaper, er 
søknadspliktige. Dersom det utløses krav 
om søknadsplikt, se veileder til SAK 10 § 4-
1 bokstav b, nr.2. Se også BVN 20.050 Krav 
til våtrom i forskrift om tekniske krav til 
byggverk (TEK 10). 

Bygging av nytt våtrom 
i eksisterende bygning 
innenfor en 
bruksenhet. 

 Se over Unntatt fra søknadsplikt, så fremt det ikke 
gjøres inngrep i brannskille. 

Dersom det utløses krav om søknadsplikt, 
se veileder til SAK 10 § 4-1 bokstav b, nr.2 
Se også BVN 20.050 Krav til våtrom i 
forskrift om tekniske krav til byggverk 
(TEK10). 

Tekniske 
installasjoner 

   

Oppgradering av enkle 
installasjoner 

 Tiltak med eltekniske 
installasjoner skal 

Nei, men må dokumenteres med 
samsvarserklæring. 
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Tiltak Beskrivelse av tiltak og forventet forbedring  Kommentar Søknadspliktig?* 

Innholdet i denne kolonnen er ikke et fasitsvar, kun 
en veiledning for hva Multiconsult tolker som 
søknadspliktige tiltak og ikke. Det er kommunen som 
avgjør hva som er søknadspliktig og ikke. Om du er i 
tvil så ta kontakt med kommunen for avklaring.  

dokumenteres med 
«Samsvarserklæring». 

Oppføring, endring 
eller reparasjon av 
bygningstekniske 
installasjoner 

  Ja, med mindre det gjelder enkle 
installasjoner innenfor samme boenhet og 
branncelle. Dersom installasjonen 
forutsetter nye ledninger eller kanaler fra 
annen branncelle eller bruksenhet er 
tiltaket søknadspliktig. 

Endring av energiform Overgang fra kun elektrisitet til bruk av en 
kombinasjon av elektrisitet og fjernvarme/ 
varmepumpe/ solfanger / solceller 

 Ja 

Balansert ventilasjon 

 

Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning 

Se relevant SINTEF Byggforskblad 552.303 
Balansert ventilasjon i småhus 

 Ja 

Brann    

Endring av 
seksjonering og 
branncelleinndeling 

Ved flytting av vegg som utgjør brannskille.  Ja 

Utskiftning til dør med 
bedre brannmotstand 

Bedre brannmotstand og skille mellom 
brannceller 

 Nei 

Installasjon av kjedet 
røykvarslere 

Raskere varsling av brann til andre tilknyttede 
varslere, gjerne i andre seksjoner 

 Nei 

Isolasjon mellom 
etasjer og vegger 

Bedre brannmotstand. Redusert 
brannspredning.  

 Nei 

Innredning av loft eller 
kjeller til annet formål, 
ved bruksendring og 

  Ja 
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Tiltak Beskrivelse av tiltak og forventet forbedring  Kommentar Søknadspliktig?* 

Innholdet i denne kolonnen er ikke et fasitsvar, kun 
en veiledning for hva Multiconsult tolker som 
søknadspliktige tiltak og ikke. Det er kommunen som 
avgjør hva som er søknadspliktig og ikke. Om du er i 
tvil så ta kontakt med kommunen for avklaring.  

ved arbeider som 
berører 
ildsteder/fyringsanlegg 
og tekniske 
installasjoner 

Tilgjengelighet    

Handikaprampe Maks 3m2  Unntatt fra søknadsplikt, såfremt det er i 
tilknytning til inngangsparti i 1.etasje. 

Installasjon av 
trappeheis 

 

 

 

 

 

  Ja 

Typiske energitiltak    

Tetting av luftlekkasjer Sette inn tettelister mellom karm og rammer i 
vinduer og dører  

Tetting bidrar til å: 

- forbedrer den termiske komforten 
- forbedrer lydforhold  
- hindre kald luft fra å trenge inn i 

isolasjonen og redusere isolasjonsevne 
- hindrer at vanndamp og fuktig inneluft 

trenger inn i etasjeskillere mot et kaldt loft  

 Nei 
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Tiltak Beskrivelse av tiltak og forventet forbedring  Kommentar Søknadspliktig?* 

Innholdet i denne kolonnen er ikke et fasitsvar, kun 
en veiledning for hva Multiconsult tolker som 
søknadspliktige tiltak og ikke. Det er kommunen som 
avgjør hva som er søknadspliktig og ikke. Om du er i 
tvil så ta kontakt med kommunen for avklaring.  

Innføring av 
styringssystemer 

Enkle eller avanserte styringssystemer for å 
regulere ovner og evt. vent. system slik at 
temperaturen holder seg på ønsket nivå.  

 Nei 

Energieffektiviseringsti
ltak på bruker- og 
driftssiden 

- Sparedusjer 
- Bytte av varmtvannsbereder for å unngå 

varmetap 
- Bytte av lysarmaturer: for bedre lysutbytte 

og redusert energibruk 

 Nei 

Bytt varmekilde Bytt fra fossilt brensel til pellets, varmepumpe, 
bergvarme, moderne vedovn 

 Avhenger av type energikilde og omfang 
av eventuell installasjon 

Andre tiltak    

Tiltak mot høy 
konsentrasjon av 
radon 

Forbedring av husets ventilasjon ved hjelp av 
ventiler og vifter. 

Forbedre tetthet mot grunnen ved å tette 
fuger, hull og pussing av mur. 

Se SINTEF Byggforskblad 
701.706 «Tiltak mot radon i 
eksisterende bygninger». 

Nei 

*Gjelder for bygninger som ikke er fredede eller i «spesialområde bevaring» . Merk at mange mindre tiltak da kan medføre søknadsplikt. 
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Tabell 4-3 Forslag til tiltakspakker (Multiconsult, 2014) 

Tiltakspakke Type tiltak Sammenheng med andre tiltak 

Kostnad og omfang  

1 = mindre kostbart og enkel gjennomføring 
2 = middels kostbart og middels komplisert å gjennomføre 
3 = Høy kostnad og krevende å gjenomføre 

Vegg og åpninger 

Utskiftning av vinduer og 
dører 

Kan gjøres uavhengig av andre tiltak, men bør vurders 
å gjennomføres samtidig som arbeider i yttervegg. 

1 

Tetting av luftlekkasjer Kan gjøres uavhengig av andre tiltak 1 

Utskiftning av kledning Bør gjøres i kombinasjon med etterisolering yttervegg 2 

Etterisolering yttervegg Bør gjøres ved utskiftning av kledning 2  

Tak 

Utskiftning av taktekking Kan gjøres uavhengig av andre tiltak  2 

Isolering av tak 

Kan gjøres uavhengig av andre tiltak ved isolasjon av 
kalde loftsrom (med isolasjonsmatter). Ved i 
etterisolering i takplanet over varme loftsrom bør man 
vurder isolering av tilknyttede gulv ogyttervegger, 
samt utskiftning av taktekking 

1-3 (avhengig av plassering av isolasjon) 

Grunn og kjeller 

Etterisolering kjeller 
Bør gjøres i forbindelse med utbygging eller 
ombygging av kjeller. 

3 

Drenering av grunn 
Bør gjøres samtidig ved behov for etterisolering 
kjeller, kanskje i forbindelse med utbygging eller 
ombygging av kjeller.  

1 

Enkel 
energioppgradering 

Utskiftning av vinduer og 
dører 

Kan gjøres uavhengig av andre tiltak, men bør vurders 
å gjennomføres samtidig som arbeider i yttervegg. 

1 

Tetting av luftlekkasjer Kan gjøres uavhengig av andre tiltak 1 

Installasjon av varmepumpe Kan gjøres uavhengig av andre tiltak 1 

Omfattende 
energioppgradering 

Installasjon av fjernvarme Kan gjøres uavhengig av andre tiltak 3 

Tiltakspakke: «Vegg og 
åpninger» 

 3 

Forbedring 
inneklima 

Tiltakspakke «Enkel 
energioppgradering» eller 
«Omfattende 

 3 

Intallasjon av balansert 
mekanisk ventilasjon 

Er et krevende tiltak som kun bør gjøres i forbindelse 
med en større rehabilitering 

3 

Installasjon av friskluftventiler Kan gjøres uavhengig av andre tiltak 1 

Installasjon avtrekksvifter i 
bad, vaskerom og kjøkken 

Kan gjøres uavhengig av andre tiltak 1 
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Aktuelle blanketter fra Standard Norge 

http://eblanketter.standard.no/forbruke

rblanketter 

Sjekkpunkter for oppdragsbeskrivelse: 

- Pris 
- Arbeidet 
- Tid 
- Materialer 
- Kontaktinformasjon 
- Svardato 

(Kilde: www.forbrukerradet.no) 

Trinn 3: Gjennomføring av tiltak 

Dersom tiltaket er søknadspliktig, må relevante 

søknadsskjemaer fylles ut og sendes inn til kommunen. 

Undersøk om det er behov for å engasjere et foretak 

som kan stå som ansvarlig søker eller om du eventuelt 

kan søke om ansvarsrett selv, spesielt om det bare er 

enkle tiltak som skal gjennomføres og som ikke er 

søknadspliktige. Er du i tvil, ta kontakt med kommunen 

og be om en forhåndskonferanse. 

Ved engasjement av arkitekt, rådgivere og håndverkere 

er det viktig å få tak i personer med riktig kompetanse. 

Be om referanser for tilsvarende prosjekter. Når 

arbeidene er ferdig er det viktig med en grundig 

overtakelsesforretning. Når du har overtatt så endres 

det juridiske ansvaret seg, og det er krevende å 

fremsette nye krav. Engasjer gjerne en fagperson som 

kan bistå i selve overtakelsen.  

For alle som engasjeres er det viktig med ryddige 

kontrakter for det de skal gjøre. Se Forbrukerrådets 

nettsted: http://www.forbrukerradet.no/tips-og-

r%C3%A5d/bolig/pusse-opp. 

Mindre tiltak 

For mindre tiltak som ikke er søknadspliktig er det mye 

man kan utføre selv, selvfølgelig avhengig av egen 

kompetanse. Men i mange tilfeller krever også slike 

tiltak mer enn vanlig kompetanse, for eksempel 

oppgradering av bad uten at man bryter brannskille. Det 

er også mange tiltak på tomt og i terreng som er 

klassifisert som mindre tiltak uten søknadsbehandling. 

Mange av disse tiltakene vil kreve noe kompetanse. Før 

eventuell graving er det vesentlig å få påvist at det ikke 

finnes kabler i bakken der man har tenkt å grave. 

Om man engasjerer eksterne personer og firmaer til 

enkle og mindre tiltak så er det, på samme måte som for 

større og søknadspliktige tiltak, viktig å inngå kontrakter/ 

avtaler. Spesielt må man påse at vedkommende har 

forsikringer, både personforsikring og -forsikring som 

dekker forhold som kan inntreffe. 

  

http://eblanketter.standard.no/forbrukerblanketter
http://eblanketter.standard.no/forbrukerblanketter
http://www.forbrukerradet.no/tips-og-r%C3%A5d/bolig/pusse-opp
http://www.forbrukerradet.no/tips-og-r%C3%A5d/bolig/pusse-opp
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Større tiltak 

Ved gjennomføring av større tiltak bør det utarbeides en 

detaljert beskrivelse av arbeider som ønskes 

gjennomført, som kan sendes ut for innhenting av priser 

hos entreprenører. En slik beskrivelse bør inneholde en 

beskrivelse av hvilke kvaliteter oppgraderingen skal 

tilfredsstille, samt en teknisk beskrivelse av hvert enkelt 

tiltak.  

Den tekniske beskrivelsen bør være så detaljert som 

mulig og helst referere til utarbeidet tegningsgrunnlag. 

Det bør angis enheter og mengder for de ulike postene, 

slik at enhetsprisene kan benyttes ved forhandlinger 

dersom det oppstår tilleggsarbeider. 

Det bør også vurderes om det trengs eksperthjelp til 

overtakelse, oppfølging i byggefase og oppfølging i 

driftsfase. Utvelgelsesprosessen bør omfatte en 

oppgavebeskrivelse, utvelgelseskriterier, 

anbudsforespørsel, evaluering av anbud og 

kontrahering. Eksempel på utforming av krav til 

anbydere vises i Tabell 4-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4-4 Krav til tilbydere (Multiconsult, 2014) 

Krav-kategori Beskrivelse Eksempel 

Krav til kvalifiserte anbydere: Grunnleggende krav til 

kvalifiserte anbydere som ønsker 

å delta i anbudskonkurransen. 

Hvis en leverandør ikke 

tilfredsstiller kravene vil anbudet 

avslås. 

Skatt- og momsregnskap er ok. 

Anbyder har erfaring fra lignende 

oppdrag. 

Systemet for kvalitetssikring er 

tilfredsstillende. 

Utvelgelseskriterier: Kriterier og vekting for å avgjøre 

det mest gunstige anbudet. 

Kostnad 50 % 

Erfaring 25 % 

Oppgaveforståelse 25 % 

Spesifiserte krav til leveranse: Krav til leveransen. Prosjekt er i henhold til en viss standard / 

norm, for eksempel Våtromsnormen. 

Monter en varmepumpe med angitte 

spesifikasjoner. 

Krav til avfallshåndtering under 

prosessen. 

Isolasjonstykkelse i vegger. 
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Eksempel på innhold i kontrakt: 

- Pris 
- Betaling 
- Fremdrift og ferdigstillelse av arbeidet 
- Arbeidsbeskrivelse/leveransebeskrivelse 
- Materialvalg 
- Dagmulkt 
- HMS-ansvar 
- Tilleggsarbeid og endringer 

 (Kilde: www.forbrukerradet.no) 

Retningslinjer for anbud 

Pristilbud bør innhentes fra minimum tre konkurrerende 

entreprenører og håndverkere med erfaring med 

småhus.  Referanser fra lignende bygninger bør 

fremlegges og kontrolleres før kontrakt signeres. 

Kontraktsstandarder 

Norsk Standard (NS) er standardiserte kontraktsvilkår 

utarbeidet i samarbeid mellom bransjeorganisasjoner, 

forbrukerorganisasjoner og det offentlige, i ulike 

komiteer. Bruk av NS-kontrakter vil være 

arbeidsbesparende fordi standardvilkårene legges i bunn 

som kontraktsvilkår når entreprisekontrakter inngås. 

Noen standarder er ”utgått”, men likevel hyppig i bruk. 

Det betyr at aktuelle standard ikke lenger anbefales 

brukt av Standard Norge for eksempel fordi det har 

kommet en ny og revidert standard. Typisk er NS 3430 

som i 2004 ble avløst av NS 8405. NS 3430 er imidlertid 

fortsatt i bruk. Det er full anledning for partene i en 

kontrakt å bli enige om at en standard som Standard 

Norge ikke lenger anbefaler brukes i det konkrete 

kontraktsforholdet.  

Det er helt normalt at et tilbud gis slik at for eksempel 

entreprenøren skriver ”For øvrig gjelder NS 8405”. Det 

betyr at dersom tilbudet blir akseptert vil NS 8405 – med 

sine 32 sider med juridiske spissfindigheter – vil dette 

være en del av partene kontraktsforpliktelser selv om 

avtalevilkårene ikke er vedlagt. Det er ikke uvanlig at det 

avtales ”Generelle kontraktsvilkår” utarbeidet av en av 

partene, og som legges inn under kontraktens ”Særlige 

bestemmelser”. I så tilfelle bør den andre parten lese 

disse bestemmelsene nøye før kontrakten signeres for at 

parten ikke skal påføre seg selv utilsiktede forpliktelser.  

Forbrukerrådet har i samarbeid med Standard Norge 

utarbeidet en rekke blanketter som er tilpasset behovet 

til en forbruker, se nettstedet:  

http://eblanketter.standard.no/forbrukerblanketter 

 

http://eblanketter.standard.no/forbrukerblanketter
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Det mest sentrale med en overtakelse er: 

- At arbeidene er ferdigstilt. 

- At det gjennomføres en 
overtakelsesforretning på byggeplass 
med gjennomgang av arbeidene. 
Tiltakshaver bør ha gått gjennom 
arbeidene, gjerne med en nøytral 
fagkyndig person, i forkant av 
overtakelsesforretningen for å påvise 
avvik med arbeidene samt at det  

- At det føres en overtakelsesprotokoll 
med frister for utbedring.  

- At det holdes igjen et beløp til 
protokollførte avvik er utbedret. Dette 
bør også inngå i kontrakten. 

- Overlevering av dokumentasjon for 
drift- og vedlikeholdsinstrukser, 
produktdatablader o.l 

Kommunikasjon: 

Manglende kommunikasjon mellom huseier 
og utførende er ofte en fallgruve.  

- Avtaler om pris, fremdrift og 
oppgavebeskerivelse bør gjøres skriftlig 

- Vær  tydelige på dine forventninger til 
arbeidet, og hør også om utførendes 
forventinger til deg. 

- Gi konstruktiv tilbakemelding på 
arbeidet som gjøres. 

Trinn 4: Oppfølging 

Etter at kontrakt er signert bør huseier ha en 

gjennomgang med entreprenør/utførende 

håndverk(ere) for å se på omfanget av arbeidene. I 

kontrakten skal det være en avtalt fremdriftsplan med 

avtalte kontrollpunkter. Disse punktene skal sikre at 

arbeider som blir «lukket inne» blir kontrollert før 

lukking. Dette er spesielt viktig ved arbeider i våtrom 

(membran, sluk og varmekabler før gulvstøp, vindtetting 

i fasade før panel etc). Det kan være fordel å ta med 

egen kompetent person på dette, spesielt når det gjelder 

våtrom. 

Trinn 5: Overtakelse 

Entreprenøren/utførende håndverk(ere) skal varsle om 

overtakelse når de mener at arbeidene er utført og 

ferdige iht. avtalen. En ferdigstillelse omfatter også at 

entreprenør overleverer alle produktdatablader for alle 

produkter (puss, maling, beslag m.m.) som er anvendt. 

Dokumentasjonen skal inneholde anvisning om 

vedlikehold for å gjøre senere vedlikeholdsarbeider 

lettere. For tekniske installasjoner skal det også foreligge 

anvisning for drift av installasjonen (ventilasjonsanlegg, 

sentral støvsuger, varmepumper etc).  

Selve overtakelsen etter at oppgraderingen er ferdigstilt 

er en juridisk meget viktig del av byggeprosessen, som 

medfører en rekke sentrale virkninger. Norsk Standard 

8430 med tilhørende blanketter trådte i kraft våren 

2009, og består av praktiske dokumenter til bruk ved 

overtakelsen. 
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Enkle vedlikeholdstiltak: 

- Måking av snø på taket 

- Rense takrenner for løv og rusk 

- Rengjør kjøkkenvifte og bytt 

eventuelt filter  

- Rens sluk og vannlåser 

- Maling av vinduer og fasader 

 

Jevnlig inspeksjon/kontroll av: 

- Vaskemaskin 

- Oppvaskmaskin 

- Røykvarslere og 

brannslukningsapparat 

- Tak (for løse takstein, hull i 

taktekking osv.) 

- Elektrisk anlegg 

- Se etter tegn til lekkasjer 

-  

 

Trinn 6: Drift og bruk 

Før garantitidens utløp er det viktig å foreta en grundig 

tilstandsregistrering av de utførte arbeidene som 

grunnlag for eventuelle reklamasjoner. 

Senere i bruksfasen er det viktig at de anbefalte 

vedlikeholdsintervaller og driftsrutiner blir etterfulgt.  
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Fakta om boligen  

Lokasjon: Rauma kommune i Romsdal 

Byggeår: 1981 

Type bolig: Enebolig på 230 kvm 

Kostnader og støtte 

De totale kostnadene for oppgraderingen (fratrukket 
offentlig støtte) kom på 8000 kr/kvm BRA, noe som 
tilsvarer ca. 1/3 av et nybygg med samme standard.  

Det ble gitt 400 000 kroner i kompetansemidler fra 
Husbanken, i tillegg til ca. 150 000 kroner i støtte fra 
Enova. 

Før tiltak:    

- 100 mm mineralull i vegg 

- 150 mm mineralull i tak 

Etter tiltak: 

- Etterisolering av fasade (250 mm, tak 

(500mm) og kjeller (utv. 250 mm leca), gulv 

(200 mm innvendig) 

- Ny ytterkledning og lufttetting  

- Nye vinduer (U-verdi 0,8) og dører 

- Forsterkning av tak 

- Nytt varmeanlegg og el.anlegg 

- Balansert ventilasjon 

- Energioppfølgingssystem 

- Solfanger, varmepumpe, fjernvarme 

Energibruk 

Før oppgraderingen startet hadde boligen 

et årlig forbruk på 30-40 000 kWh, 

inkludert vedfyring.  

Det er beregnet at den nye boligen vil ha 

et forbruk på 13 750 kWh per år. 

 

 

Isterdalen 
– oppgradering av 1980-tallshus til passivhusstandard 
 

Boligen i Isterdalen i Romsdal ble oppgradert til et passivhus 

på bakgrunn av ønske fra eier om en totalrenovering for å få et 

mer miljøvennlig og energieffektivt hus. 

. 

 

 

 

Del 3 Eksempelprosjekter 

Figur 4-7 Fotomontasje: Sivilark Magne Bergseth 

Figur 4-6 Foto: Livia Mary Dicky 

Et liknende tiltak er aktuelt for huseiere med 
hus fra 60- 80-tallet som trenger rehabilitering. 
Det gjelder spesielt for hus der det er behov 
for en større rehabilitering, som utskifting av 
både ytterkledning, vinduer og taktekking. 
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Fakta om boligen 

Lokasjon: Bærum kommune  

Byggeår: 1953 

Type bolig: Enebolig i kjede på 
ca. 200 kvm (BTA)  

Energibruk 

Før oppgraderingen startet 
hadde boligen et årlig forbruk på 
28-30 000 kWh, eksklusive 
vedfyring.  

Det er antatt at den nye boligen 
vil ha et forbruk på ca. 12 000 
kWh per år, altså en reduksjon 
på rundt 60 %. 

 

 
Før tiltak:    
- 100 mm mineralull i vegg 
- 150 mm mineralull i tak  

  
Etter tiltak: 
- Etterisolasjon av fasade (250 mm,) tak (500mm) og kjeller (utv. 

250mm), gulv (200 mm innvendig)   
- Ny ytterkledning (utlektet) 
- Nye vinduer ned 3 lag isolerglass, 3-trinns tetting (U-verdi 0,8 

W/m
2
K) og dører (U-verdi 0,8 W/m

2
K) 

- Lufttetting 
- Forsterkning av tak sidebygg 
- Nytt varmeanlegg (rentbrennende vedovn og solvarmeanlegg) 
- Nytt el.anleg, inkl styringsstytem med kombinert termnostat- og 

tidsstyring. 
- Balansert ventilasjon med varmegjennvinning 
- Energioppfølgingssystem 
- Varmepumpe 
- Isolering av varmtvannsrør 
 

Totalrenovrering av enebolig i kjede  

 

Boligen er ett av tre hus i kjede, bygget i 1953. Boligen bir i 2014 

totalrenovert for å oppnå en bedre arealfordeling, inkludert innredning av 

P-rom i kjeller. Samtidig ønsket huseier et mer miljøvennlig bygg og å øke 

standarden opp mot passivhus standard.  

 

Arbeidene totalt sett har vært omfattende. All etterisolering kunne vært gjennomført uten den store 

innvendige ombyggingen. Tomtegrensen mellom naboene går i eksisterende veggliv. Ved utlekting for 

etterisolering, som i utgangspunktet er kurant, kreves det godkjenning av naboen. De nye vinduene er 

satt inn i posisjon etter nytt utvendig veggliv. 

  

Figur 4-8 Rehabilitering av 50-talls bolig (Multiconsult, 2014) 

Figur 4-9 Bolig under rehabiliteringsprosessen ( 

Multiconsult, 2014) 
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Vedlegg 1 - Symptommatrise 

Bygningsdel Tilstandsgrad 0 
(god tilstand) 

Tilstandsgrad 1 
(tilfredsstillende) 

Tilstandsgrad 2 (bør 
gjennomføre tiltak) 

Tilstandsgrad 3 (må 
gjøres tiltak) 

Fundament 

(sjekk spesielt i 
kjeller) 

Ingen avvik eller 
skader. 

Mindre skråriss i 
fasader / murte 
vegger.  

Større skråriss / -sprekker i 
fasader / murte vegger. 
Tydelige knekk på trekninger. 

Store kraftige 
skråsprekker (ofte 
gjennomgående). 

Nedfall av puss / 
trekninger. 

Kjeller Ingen avvik eller 
skader. 

Mindre 
fuktskjolder på 
gulv ved store 
nedbørsmengder. 

Fukt på vegger og gulv. 
Punktvise avskallinger på 
vegger. 

Stående vann på 
kjellergulv, store 
avskallinger på vegger. 

Fasade Ingen avvik eller 
skader. 

Normal 
bruksslitasje. Noe 
missfarging 

Skråriss etc, se 
”Fundament”. 
Svak 
avflaking/avskalli
ng. 

Missfarging, begynnende 
avflassing av maling og 
punktvise skader på treverket. 
Medfører behov for mindre 
reparasjoner og vedlikehold. 
Stedvis avskalling av puss. 
Sprekker i trekninger. Skråriss 
etc., se ”Fundament”. Middels 
kraftige tegn til 
avflaking/avskalling. 

Store skader som ikke kan 
utbedres, mye råte. Behov 
for oppgradering eller 
utskifting av store deler. 
Sprekker i puss. Mye 
krakelering og avflassing 
av maling. 

Store partier med 
avskalling av puss. 
Omfattende bom. 

Skråriss etc., se 
”Fundament”. Kraftige 
tegn til 
avflaking/avflassing. 

Balkonger Ingen avvik eller 
skader. 

Riss i underkant 
av balkongdekke. 
Normal 
bruksslitasje. 

Sprekker i underkant 
balkongdekke. 

Rustfarge i sprekkene. Høyde 
og lysåpning ikke iht forskrift. 
Kombinasjon aldedr og 
materiale tilsier behov for 
tiltak 

Løst rekkverk. 

Nedfall av løs betong. 

Synlig korroderte 
jernbjelker. Skader og 
deformasjoner tilsier 
umiddelbare tiltak 

Gesims Ingen avvik eller 
skader. 

Mindre riss. Sprekker. 

Missfarging / fuktskader. 

Nedfall av løs puss / mur. 

Tak-
konstruksjon 

 

 

 

Ingen avvik eller 
skader. 

 

Mindre 
nedbøyning 

Store nedbøyning, punktvis 
råteangrep. Deformasjon i / 
ved strekkanker.     

Store nedbøyninger, mye 
råteangrep, spesielt I 
knutepunkter. 
Strekkanker i ferd med å 
slippe feste. 
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Bygningsdel Tilstandsgrad 0 
(god tilstand) 

Tilstandsgrad 1 
(tilfredsstillende) 

Tilstandsgrad 2 (bør 
gjennomføre tiltak) 

Tilstandsgrad 3 (må 
gjøres tiltak) 

Taktekking 
/Beslag 

Ingen avvik eller 
skader. 

Normal 
bruksslitasje 

Lekkasje på loft. 

Løse taksteiner / rustne spiker 
for feste av skifer. Buling i 
papp. Begroing på overflaten.  

Råteskader på takbord /  -
konstruksjon loft. 

Nedfall av skifer / 
takstein. Tekkingen har 
tydelig svekkelse. 
Kombinasjon alder og 
materiale tilsier utskifting. 

Piper Ingen avvik eller 
skader. 

Mindre riss / 
sprekker. 

Deformasjon (skjev pipe over 
tak). Løse steiner og beslag. 
Behov for mindre tiltak. 

Nedfall av løs stein / løst / 
åpne beslag. Ustabil. 
Behov for umiddelbare 
tiltak. 

Takrenne/ 
Nedløp 

Ingen avvik eller 
skader. 

Normal slitasje. 
Begynnende 
korrosjon.  

Missfarging. Punktvis lekkasje 
i overganger. Deformasjoner. 
Behov for utbedring. Noe 
deformasjon. 

Løse evt. sprekker i 
renner/nedløp. Mye 
deformasjoner. 

Brudd i søm på nedløpsrør 
eller ved overgang renne 
og nedløp. Behov for 
umiddelbare tiltak. 

Snøfangere / 
Adkomst pipe 

Ingen avvik eller 
skader. 

Begynnende 
korrosjon. 

Synlig korrosjon i innfesting. 
Noe deformasjon. 

Deformasjoner. Nedfall av 
snø og is. 

Manglende snøfangere og 
adkomsttrinn / platform 
til pipe. 

Etasjeskillere Ingen avvik eller 
skader. 

Tegn til svikt. 
Normal 
bruksslitasje. 

Tydelig svikt. Skade på 
overflaten, sjevhet og uønsket 
fall. 

Kraftig svikt i gulv. Store 
skader på overflaten, råte, 
defekt belegg, fukt i 
konstruksjonen. Behov for 
tiltak 

Vinduer Ingen avvik eller 
skader. 

Matt/slitt maling, 
normal 
bruksslitasje. 

 

Malingsavflassing. 

Oppsprukket kitt. Punktvise 
skader med behov for mindre 
reparasjoner. Enkelte 
punkterte glass. 

Tydelig trekk. 

Råteskadet trevirke. 
Punktert glass. Kraftig 
trekk.  Manglende tetting. 
Behov for store 
reparasjoner eventuelt 
utskifting. 

 

Ekte hussopp Ingen avvik eller 
skader. 

Vanskelig å 
oppdage i tidlig 
fase. 

Bulende gulvlister, 
trappevanger, panel etc. 
Sopphyfer i murfuger (loft / 
kjeller). Punktsanering. 

Brune fruktlegemer med 
hvit rand. 

Brunt sporestøv. Behov 
for omfattende sanering. 
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Vær oppmerksom på at verdiene i tabellen under er veiledende verdier. 

Tabell 4-5 Hjelpematrise for energieffektivisering (Multiconsult, 2014) 

Parameter Beskrivelse av 
eksisterende bygg 

Antatt verdi for 
eksisterende 
bygg 

Krav i TEK10 Tiltak for å nå TEK10 

Andel vindus-
/dørareal av 
bruksareal 

Vanligvis er andel 
under 20 %.  

15-30 % Maks 20 % 
(gjelder ikke 
dersom man 
velger 
energiramm
ekrav) 

Ingen tiltak med hensyn til 
energi, gitt relativ lav andel. Men 
dagslyskravene må utredes, for 
eksempel av arkitekt. 

Yttervegg 1949: uisolert med 
reflekspapp 

1969: 100 mm 

1985: 150 mm 

1987: 150-200 mm 

1997: 200 mm 

2010: 250 mm 

U-verdi 
(W/m

2
K):: 

1949: 0,7-0,9 

1969: 0,46-0,81 

1985: 0,45 

1987: 0,30 

1997: 0,22 

2007: 0,18 

0,18 W/m
2
K 

(maks 0,22) 

Utvendig isolering avhengig av 
type isolasjon. Etterisolering og 
vindtetting av yttervegger skjer 
ellers først og fremst i 
forbindelse med skifte av 
ytterkledning og er særlig aktuelt 
for boliger bygd i perioden 1965 
til 1970 (Byggforsk detaljblad 
701.266) 

Vinduer/dører Før 1920: 1 lag 
vanlig glass  

Fra 1920: 1 lag glass 
m/ varevindu av 1 
lag glass 

Fra 1969: 
Isolerglassrute 

Fra 1987: TEK87-
vinduer  
(energiglass)  

Fra 1997: TEK97-
vinduer- 

Fra 2007: TEK07-
vinduer 

U-verdi 
(W/m

2
K): 

Før: 1920: 4,80 

1949: 2,8 

1969: 2,8 

1985: 2,10-2,70 

1987: 2,40 

1997: 1,60 

2007: 1,20 

2010: 1,20 

1,2 W/m
2
K 

(maks 1,6) 

Nye vinduer og dører med U-
verdi 1,2. Bør vurdere U-verdi 0,8 
dersom andre bygningsdeler ikke 
klarer kravene. 

Tak 1949: Ingen 
isolasjon eller litt 
(25mm) leire eller 
sagflis 

U-verdi 
(W/m

2
K):: 

1949: 0,7 

1969: 0,41-0,46 

0,13 W/m
2
K 

(maks 0,18) 

Vurdere gjenbruk av 
eksisterende mineralull. 
Etterisolere i etasjeskiller. 

Vedlegg 2 – Hjelpematrise for energieffektivisering 
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Parameter Beskrivelse av 
eksisterende bygg 

Antatt verdi for 
eksisterende 
bygg 

Krav i TEK10 Tiltak for å nå TEK10 

1969: 100 mm 

1985: 200 mm 

1987: 200-300 mm 

1997: 300 mm 

2010: 300-350 mm  

1985: 0,23 

1987: 0,20 

1997: 0,15 

2007: 0,13 

Gulv 1949: leire eller 
50mm kiselgrus/ 
sagflis 

1969: 50 mm 

1985: 100-150 mm 

1987: 150 mm 

1997: 250 mm 

2010: 250-300 mm 

U-verdi 
(W/m

2
K): 

1949: 0,8 

1969: 0,41-0,58 

1985: 0,23-0,30 

1987: 0,20-0,30 

1997: 0,15 

2007: 0,15 

0,15 W/m
2
K 

(maks 0,18) 

Isolasjon, dampsperre og påstøp. 
Kryperom kan fylles med løs 
lettklinker og isolasjon, 
dampsperre og påstøp. 
Radonsperre, evt. radonbrønner 
må vurderes. 

Normalisert 
kuldebroverdi 

Varierer fra bygg til 
bygg 

2007: 0,06 
W/mK 

0,03 W/mK 

 

Antas å oppfylles ved utvendig 
etterisolering. Kan bli vanskelig 
med innvendig etterisolering. 

OBS: I forskriftene fra 1949 og 1969 var landet delt inn i fire ulike temperatursoner. Derfor er u-verdiene delt 
inn i intervaller. Krav til normalisert kuldebroverdi kom først i 2007. Kuldebroverdier i hus bygget før 2007 vil 
derfor varierer mye. 

For å tilfredsstille TEK 10 Tiltaksmetoden, kan det omfordeles mellom tiltakene over, for eksempel ved å 
isolere mindre i yttervegg og mer i tak. Varmetapstallet skal derimot ikke øke som følge av omfordelingen. 
Kravene under er absolutte. 

Luftlekkasjetall Må måles -(4-5) 

1985-1997: 4 

2,5  

(maks 3,0) 

Enklest å oppnå ved utvendig 
etterisolering og gode tette 
detaljer for vindsperreduk. 
Tettetiltak som ikke krever for 
store inngrep, vil primært være å 
legge tettelister rundt vinduer og 
dører, samt i fuger bak golv og 
taklister, karm og rammer o.l., 
dessuten i fuge mellom karm og 
vegg. Utettheter ved tilslutninger 
mellom bygningsdeler kan man 
sjelden klare å tette uten store 
inngrep. Slik tetting bør man 
derfor utføre sammen med 
eventuelle etterisoleringstiltak 
(Sintef Byggforskblad 701.266) 

Temperaturvirk
ningsgrad for 
varmegjenvinne

Bygget har ofte ikke 
ventilasjonsanlegg 

- Over 70 % Installasjon av balansert 
ventilasjonsanlegg. 
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Parameter Beskrivelse av 
eksisterende bygg 

Antatt verdi for 
eksisterende 
bygg 

Krav i TEK10 Tiltak for å nå TEK10 

r i 
ventilasjonsanl
egg 

SFP-faktor 
(vifter) 

- - ≤ 2,5 kW/(m 
3
 /s) 

Installering av balansert 
ventilasjonsanlegg. 

Lokal kjøling Sannsynligvis ikke 
installert 

- Skal ikke 
være behov 
for lokal 
kjøling  

Solavskjerming, vinduslufting etc. 

Natt- og 
helgesenking av 
innetemperatur 

- - Skal være 
mulighet for 
dette 

Automatisk styring av 
varmesystem. 

Fornybarandel 
oppvarming 

- - Min. 40 %
1
 Dette må prosjekteres av VVS-

rådgiver. 

U-glass * Andel 
glass 

Ukjent - < 0,24 Dette bør gå greit dersom det 
velges lav U-verdi for vinduene 
og vindusarealene er begrenset. 
Må likevel kontrollberegnes. 

Solfaktor 
glass/vindu 

Ukjent - ≤ 0,15 på 
solbelastet 
fasade 
dersom 
kjøling 

Dette må prosjekteres av 
arkitekt/rådgiver. Solavskjerming 
og egenskaper til glasset i 
vinduene må samkjøres. 

 

                                                           

1 Kravet til energiforsyning gjelder ikke dersom det dokumenteres at naturforhold gjør det praktisk umulig å tilfredsstille kravet. For 
boligbygning gjelder kravet til energiforsyning heller ikke dersom netto varmebehov beregnes til mindre enn 15 000 kWh/år eller 
kravet fører til merkostnader over boligbygningens livsløp. Boligbygning som er unntatt fra krav om energiforsyning skal ha 
skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel. Dette gjelder likevel ikke boenhet under 50 m² oppvarmet BRA eller bolig som 
tilfredsstiller passivhusnivå. Der hvor det i plan er fastsatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven § 27-5, 
skal nye bygninger utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes for romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann. 
Rør, utstyr og kanaler knyttet til bygnings varme- og distribusjonssystem skal isoleres for å hindre unødig varmetap. 


