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1 SAMMENDRAG 
Det etterfølgende forprosjektet er utarbeidet av Arkitektkontoret Amundsen as med bistand fra 
Sletten as som energiteknisk rådgiver og Cowi as som brannteknisk rådgiver.  
 
Forprosjektet er basert på den foreliggende forundersøkelsen, utarbeidet av TBBL, og uttrykte 
ønsker fra borettslaget med hensyn til hvilke arbeider som ønskes nærmere vurdert. I flg. 
inngått avtale skal forprosjektet omfatte følgende punkter: 
 

- Tilleggsisolering og ny fasadekledning 
- Skifting av vinduer og verandadører 
- Taktekking 
- Brannsikring av de eksisterende trapperommene 
- Brannsikring av skillene mellom de enkelte leilighetene 
- Utredning av spørsmålet om nye verandaer 

 
Det er i kapitel 7 gitt vurderinger med hensyn til hvilke tiltak som bør prioriteres eller som kan 
utsettes eller sløyfes. Det fremkommer på denne bakgrunn følgende prosjektkostnader ekskl. 
finanskostnader: 
 
Fullstendig rehabilitering: kr. 14,9 mill 
Redusert rehabilitering:  kr. 12,8 mill 
 
Arkitektkontoret Amundsen as står selvsagt til disposisjon for ytterligere drøftinger omkring 
omfanget av rehabiliteringen og kostnadene med de ulike tiltakene. 
 
 
 
Tromsø, den 8. mars 2010 
Arkitektkontoret Amundsen as 

 
Børre Amundsen 
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2 HISTORIKK 
Håpet II borettslag ligger på Håpet, på vestsiden av Tromsøya, ca 3 km fra byens sentrum. 
Borettslaget består av til sammen 56 boenheter. 32 leiligheter ligger i åtte rekkehus, og 24 av 
leilighetene ligger i to sammenhengende blokker i fire etasjer. Borettslaget sto innflyttingsklart i 
1969. Dette forprosjektet gjelder rehabilitering av begge blokkene, tegnet av arkitekt mnal 
Gunnar B. Haugen, Tromsø. 
 

 
 
Situasjonsplan Håpet II borettslag 
 
I området er det i samme periode bygget flere blokker etter tilsvarende tegninger, og flere av 
borettslagene har foretatt ulike former for rehabilitering og fasadeendringer av byggene. 
 
Blokkene er oppført med bærende konstruksjoner i plasstøpt betong, og de har isolerte 
plassbygde tre yttervegger, opprinnelig kledd med korrugerte stålplater. Fasadene på blokkene 
ble tilleggsisolert og gitt ny kledning i 1987/88. De eksisterende fasadene anses ikke 
bevaringsverdige siden de er endret etter oppføringen. Ingen av husene i området har beholdt 
sitt opprinnelige uttrykk. 
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Fasade mot Ørnevegen. 
 

 

 
 
Fasader mot sør, sett fra Rypevegen.
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3 BYGNINGSUTFORMING 

3.1 EKSISTERENDE PLANLØSNING 
Boligblokken som skal rehabiliteres, består av to like deler – hver med 4 etasjer og 3 leiligheter i 
hver etasje foruten kjeller med boder. Planløsningen er lik i alle etasjene, og på hver etasje er 
det to 4-roms leiligheter og en liten 2-roms leilighet. Nedenfor vises en typisk etasjeplan. Det er 
fra blokkene ble bygd verandaer på 4-roms leilighetene, mens det opprinnelig ikke var 
verandaer på de små leilighetene. Ved en fasaderehabilitering i 1987/88 ble verandaene til de 
store leilighetene øket i størrelse, og det ble da også bygd verandaer til de små leilighetene. 

 
Typisk etasjeplan, dagens situasjon 
 

3.2 BYGNINGSMESSIG STANDARD NÅVÆRENDE BYGG 
3.2.1 Bærende konstruksjoner 

Blokkene er utført med bærende konstruksjoner i plasstøpt betong. Det er benyttet 150 mm 
gavlvegger og gjennomgående tverrvegger mot trapperommene, og i tillegg er det benyttet 120 
mm langsgående vegger omtrent midt i blokkene. Dekkene spenner på tvers av blokkene med 
spenn på henholdsvis ca 2,6 m og 3,8 m. Kjelleren er også plasstøpt, og det er opprinnelig 
bygd tilfluktsrom i begge blokkene – et i hver oppgang. Det har vært kontakt med Sivilforsvaret 
uten at det har vært mulig å få brakt på det rene om rommene er kondemnert eller ikke. Dersom 
rommene ikke er kondemnert som tilfluktsrom, anbefales det at det søkes om dette slik at 
arealene kan disponeres fritt til den bruk borettslaget finner formålstjenlig. Kjellerveggene 
består av plasstøpt betong med tykkelse henholdsvis 400 mm for tilfluktsrommet og 150 mm for 
de øvrige veggene. 

 
3.2.2 Drenering – kjellervegger 

Kjelleretasjen ligger i hovedsak under terrengnivå, og den delen som ligger over terreng 
varierer mellom 0 og ca 1 meter. Kjellerveggene består av plasstøpt betong med innvendige 
malte overflater. I flg. tilstandsvurderingen for borettslaget ble det i 2002 lagt ny drenering rundt 
blokkene. 
 

3.2.3 Yttervegger 
Ytterveggene er opprinnelig bygd som 100 mm ikkebærende yttervegger isolert med 100 mm 
mineralull, og som 100 mm isolert påforing på de støpte gavlveggene. Veggene er senere 
etterisolert med 50 mm påforing, og de ble da kledd med korrugert platekledning. Vinduene ble 
skiftet i 1987/88 med unntak av de store stuevinduene og kjellervinduene, som er fra 
oppføringen. Det er fra borettslagets side nevnt at det er dårlig vindtetting i ytterveggene, og at 
det er trekk rundt vinduene som ble skiftet på slutten av 80-tallet.  
 
Basert på våre erfaringer fra tilsvarende bygninger, finner vi det naturlig at det oppleves som 
trekkfullt og dårlig isolert i blokkene. Dette henger sammen med dårlig vindtetting og mangelfull 
tetting rundt vinduene.  
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3.2.4 Innervegger 
Innvendige skillevegger er delvis oppført som bærene betong skillevegger og delvis som lette 
ikkebærende trevegger med platekledning. 
 

3.2.5 Taktekking 
Taket er isolert med 100 – 150 mm isolasjon og har ensidig og begrenset fall til sluk. Takene 
har 2 stk sluker med innvendig nedløp. Tekkingen ble i flg. tilstandsrapporten fornyet i 2000, og 
de er tekket med folietekking. Taktekkingen ligger ujevnt som følge av omtekking over gammel 
tekking, krymp og deformert takisolasjon, og dette fører til bassengdannelser og forsinket 
avrenning til takslukene. I flg. tilstandsvurderingen er det opprinnelig benyttet brennbar 
skumplastisolasjon på takene, og vi har ikke informasjon om at denne er beskyttet med 
ubrannbar isolasjon i senere tid – eventuelt ved leggingen av ny tekking. 

 

3.3 TEKNISKE FORSKRIFTER 
Vi har vurdert forholdet til gjeldende tekniske forskrifter, og i hvilken grad disse kommer til 
anvendelse ved rehabiliteringen. Den planlagte rehabiliteringen kan ikke karakteriseres som 
hovedombygging slik dette er definert i plan- og bygningsloven, og dette betyr at det ikke vil 
være noe offentlig krav at de nye forskriftene generelt skal følges. Vi har likevel funnet det riktig 
å oppgradere blokkene slik at de så langt råd er, innenfor fornuftige økonomiske rammer, skal 
tilfredsstille forskriftenes krav til energi, lyd og brann. Dette har å gjøre med sikkerheten i 
boligområdet, og med kvaliteten på boligene som sådan. Det er i den forbindelse gjort følgende 
vurdering: 
 

3.3.1 Brann 
Brannteknisk rådgiver har i denne saken og i tilsvarende saker utarbeidet et eget notat hvor det 
bl.a. er redegjort for følgende forhold: 
 
• Materialer utvendig kledning 
• Rømningsforhold 
• Balkonger/verandaer 
• Utførelse trapperom 
• Ventilasjonsanlegg 
• Brennbar eller ubrennbar isolasjon på tak 
 
Ut fra notatet og vår erfaring med tilsvarende blokker kan det trekkes følgende konklusjoner: 
 
Materialer utvendig kledning 
Det er relativt langt til andre bygninger, og på denne bakgrunn heter det i notatet at ”selv om 
bruk av ubrennbar ytterkledning er bedre, kan det konkluderes med at bruk av brennbar 
ytterkledning vil være innenfor rammene som regelverket setter.”  
 
Det vil således kunne benyttes både brennbar og ubrennbar ytterkledning på blokkene. 
 
Rømningsforhold 
Dagens regelverk krever at det fra hver branncelle (i dette tilfellet fra hver leilighet) skal være 
tilgang til to rømningsveger, og bygningene ble oppført i en tid da brannvesenets stige ble 
akseptert som rømningsveg nr. 2. Rehabiliteringen endrer ikke på dette forholdet. Borettslaget 
har imidlertid i ettertid montert utvendige rømningsstiger. Selv om slike stiger verken er påkrevd 
etter regelverket eller enkle å benytte for folk flest, anbefales det at det beholdes en løsning 
med en type stiger siden de tross alt bidrar til en viss øket sikkerhet for beboerne. Vi oppfatter 
imidlertid stigene til en viss grad som en falsk sikkerhet siden det nok er mange beboere som 
ikke vil kunne benytte dem i en eventuell krisesituasjon. 
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Rømningsstiger fra eksisterende verandaer kan være en falsk trygghet 
 
Siden rømningsforholdene ikke er optimale, er det viktig at trapperommet utføres så brann- og 
rømningstrygt som mulig – så langt det er praktisk og økonomisk forsvarlig. Trapperommene er 
bygd av betong, og kravene til branncellebegrensende konstruksjoner er derfor oppfylt, og 
likeledes er kravene til brannsikkerhet i overflatene tilfredsstillende. De viktigste punktene som 
er kontrollert er derfor følgende: 
 
• Dører fra trapp til leiligheter.  

Dørene til leilighetene er skiftet til B30-dører med lydklasse, og de tilfredsstiller forskriftene. 
• Dører fra trapp til kjeller 

Kjellerdørene er uklassifiserte og ikke tilfredsstillende, og de må derfor skiftes. 
• Røykluke i toppen av trapperommene 

Det er vindu i øverste etasje av trapperommene, og brannteknisk rådgiver har kommentert 
dette spesielt. Han skriver: 
 
”Selv om det ideelt burde vært vindu øverst, mener vi at den foreliggende situasjonen gir 
tilstrekkelige muligheter til å få røyk ut av trappen, forutsatt at vinduene kan åpnes. Det er 
ikke nødvendig at åpning skjer automatisk eller at det må være åpningsmekanisme ved 
inngangsparti på bakkeplan.” 

 
• Sikringsskapene og konstruksjonene rundt disse 

Det er i dag plassert to sikringsskap i hver etasje og rundt sikringsskapene er det en 
bygningsmessig innkledning med brennbare materialer. Det kan ikke godtas bruk av 
brennbare materialer i trapperommene, og det vil alltid være en viss brannfare knyttet til 
elektriske installasjoner som sikringsskap. Brannteknisk rådgiver har derfor foreslått at 
dagens kledning med trefiberplater fjernes og erstattes med gipsplatekleding. 

 
Dette betyr at trapperommene har tilfredsstillende utførelse når kjellerdørene skiftes og når 
innkledningen rundt sikringsskapene utbedres. 
 
Balkonger/verandaer 
De nye balkongene som er utført som ”tilbygg” til de opprinnelige balkongene, er ikke utført i 
henhold til gjeldende forskrifter med hensyn til brann. Balkongdekkene skal utføres som 
branncellebegrensende EI60-konstruksjoner inklusiv overgangen mellom balkongdekket og 
ytterveggen. Dagens balkongkonstruksjoner til de små leilighetene tilfredsstiller ikke disse 
kravene, og det er derfor viktig at de utbedres slik at de ikke øker risikoen for spredning av en 
eventuell brann. 
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Røykventilasjon trapper 
Det vises til kapitlet foran om rømningsforhold, hvor det er redegjort for at brannteknisk rådgiver 
anser muligheten for røykventilasjon gjennom eksisterende åpningsbare vinduer som 
tilstrekkelig. 
 
Ventilasjonsanlegg 
Ventilasjonsanlegget i blokkene skal i henhold til gjeldende forskrifter være utført slik at det ikke 
fører til brannspredning mellom de enkelte leilighetene. Dette er ikke fullt ut tilfelle i dag, og 
dette fører til at det ikke er et tilfredsstillende brannskille mellom de enkelte boenhetene.  
 
Ventilasjonsanlegget er opprinnelig basert på sentralavsug med vifte på tak. Avtrekket fra 
leilighetene var planlagt med en felles vertikal kanal gjennom leiligheter over hverandre – fra 1. 
etasje til takvifte på tak. Som avtrekksventiler er benyttet klaffventiler og tallerkenventiler med 
liten mulighet for innregulering av riktig luftmengde. Det er ikke foretatt spesiell branntetting 
rundt avtrekkskanalen ved gjennomføringene i dekkene, men i flg. opplysninger fra borettslaget 
er betongdekkene avsluttet inn mot kanalene – kanalene er altså i flg. opplysningene ikke ført 
gjennom store åpne utsparinger i dekkene. Innkassingen av ventilasjonskanalen er ikke utført i 
brannklasse og kanalene er ikke brannisolert, slik at den foreliggende situasjonen gjør at det 
ikke er et fullt ut tilfredsstillende brannskille mellom de enkelte boenhetene. Dette er ikke i 
henhold til forskriftskravene, og det er et forhold som bør utbedres.  
 
Brennbar eller ubrennbar isolasjon på tak 
I flg. den foreliggende tilstandsvurderingen består isolasjonen på takene av trykksvak isopor, 
hvilket er en brennbar isolasjon. Brennbar isolasjon skal enten brannbeskyttes på toppen med 
ubrennbar isolasjon (eventuelt grus oppå taktekkingen), eller den skal avgrenses med striper 
med ubrennbar isolasjon langs gesimsene og rundt alle gjennomføringene. Ingen av disse 
tingene er i flg. våre opplysinger gjort, og i forbindelse med vurderingen av tilleggsisolering av 
takene, ser vi det som nødvendig at også de branntekniske forholdene omkring isolasjonen 
utbedres. 
 

3.3.2 Lyd 
Det er fra borettslagets side ikke ytret ønske om oppgradering av de lydtekniske forholdene 
mellom leilighetene, og etter all sannsynlighet tilfredsstiller de plasstøpte betongveggene 
kravene i forskriftene fra den gang blokkene ble oppført, og dersom blokkene er bygd slik 
forundersøkelsen angir synes kravet til trinnlydisolering også å være ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte. Det gjøres imidlertid utrykkelig oppmerksom på at det ikke er foretatt 
lydmålinger, og dette er ikke ansett som nødvendig i og med at borettslaget ikke har uttrykt 
misnøye med lydforholdene. 
 
Dørene mellom leilighetene og trapperommene tilfredsstiller forskriftskravene til lydreduksjon. 
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4 ENERGI 
Det er foretatt egne beregninger av hvor mye energi man kan spare ved tilleggsisoleringer 
og/eller skifting av vinduer. Bedre vindtetting er også et tiltak som vil redusere energibruken, 
men så lenge blokkene vil ha et rent avtrekkssystem som ventilasjon er det vanskelig og 
forbundet med stor usikkerhet å beregne redusert energibruk siden luftmengden som trekkes av 
må erstattes, og denne vil enten komme inn gjennom åpne ventiler eller gjennom utettheter i 
ytterveggene. Vår energitekniske rådgiver har beregnet innspart energiforbruk for tre typer 
leiligheter: 
 
• 4-roms leilighet mot gavlvegg 
• 4-roms leilighet uten gavlvegg 
• 2-romsleilighet 
 
Beregningene viser følgende resultater: 
 
4-romsleilighet med gavlvegg

Besparelse kWh/år  kr. 0,75 pr. kWh kr. 1,20 pr. kWh

Skifte stort stuevindu og verandadør 1 100 825 1 320
Skifte ca 20 år gamle vinduer 1 150 865 1 380
100 mm tilleggsisolering 910 685 1 100
Ny vindtetting 300 225 360
Tettelister på vinduer 550 415 660
SUM 4 010 3 015 4 820

4-romsleilighet uten gavlvegg
Besparelse kWh/år  kr. 0,75 pr. kWh kr. 1,20 pr. kWh

Skifte stort stuevindu og verandadør 1 100 825 1 320
Skifte ca 20 år gamle vinduer 1 150 865 1 380
100 mm tilleggsisolering 590 450 700
Ny vindtetting 200 150 240
Tettelister på vinduer 550 415 660
SUM 3 590 2 705 4 300

2-romsleilighet 
Besparelse kWh/år  kr. 0,75 pr. kWh kr. 1,20 pr. kWh

Skifte ca 20 år gamle vinduer/dør 925 700 1 100
100 mm tilleggsisolering 310 230 375
Ny vindtetting 100 75 120
Tettelister på vinduer 300 225 360
SUM 1 635 1 230 1 955
 
Basert på dagens energipriser, vil altså en 2-romsleilighet kunne spare ca 1.200 – 1.250 kr. pr. 
år dersom man gjennomfører alle de beskrevne energisparende tiltak. For 4-romsleilighetene 
uten gavlvegg vil tilsvarende tall være ca 2.700 kroner, mens leilighetene mot gavlvegg naturlig 
nok vil spare mer – ca 3.000 kroner pr. år. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at det ikke er 
mulig å spare inn hele investeringen i løpet av et relativt kort tidsrom. Innsparingstiden for 
tilleggsisoleringer eller vindusskiftinger ligger normalt på 40 – 60 år – man oppnår med andre 
ord aldri å få ”lønnsomhet” i investeringen, men man oppnår bedre komfort i leiligheten og bedre 
inneklima. 
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5 TILTAK 
Tiltakene som foreslås nedenfor har vært gjenstand for drøfting på prosjekteringsmøtene, og de 
er således drøftet med borettslagets prosjektleder og representantene for beboerne. Det er lagt 
vekt på tiltak som har en sikkerhetsmessig karakter (brann), tiltak som klart vil bedre 
bokvaliteten (nye vinduer og nye verandaer) og tiltak som vil bedre energiforbruket 
(tilleggsisolering og nye vinduer). Dessuten er det i forprosjektet medtatt kostnader for skifting 
av innmat i sikringsskapene til de enkelte leilighetene og tilleggsisolering av takene inkl. ny 
tekking. 
 
Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av de enkelte tiltakene, og det er forsøkt å beskrive 
samtlige arbeider innenfor hvert enkelt tiltak. Flere av tiltakene har en slik karakter at de 
involverer flere fagområder.  
 
Alle tiltakene er nummerert, og nummereringen finnes igjen i kostnadsoverslagene, hvor 
kostnadene for hvert enkelt tiltak er oppført. Tiltakene er ikke ført opp i noen prioritert 
rekkefølge. Flere av tiltakene er av en slik karakter at de henger nøye sammen, hvilket betyr at 
om det ene sløyfes, kan dette føre til fordyrelse på et annet. I forbindelse med vurderingen av de 
samlede kostnadene, vil vi imidlertid komme med forslag til enkelte tiltak som kan utgå eller 
utsettes. 
 
Alle kostnadene er oppgitt ekskl. merverdiavgift. 
 

5.1 TILLEGGSISOLERING, NY FASADEKLEDNING OG VINDUER 
Det er til sammen 150 mm isolasjon i ytterveggene, og det kan synes som det største problemet 
med de eksisterende ytterveggene er dårlig eller manglende vindtetting. For å kunne bedre 
vindtettingen er det nødvendig å demontere eksisterende fasadekledning og den tilhørende 
utlektingen, og når dette er gjort bør man samtidig sørge for oppgradering av ytterveggene til 
dagens standard med 250 mm isolasjon. Prisdifferansen mellom 50 mm utlekting og 
tilleggsisolering og 100 mm er liten, og vi finner det derfor riktig at man oppgraderer 
ytterveggene til dagens standard. Utvendig på den opprinnelige 100 mm ytterveggen, ble det 
etter all sannsynlighet lagt en 3,2 mm asbestholdig plate som på 60- og 70-tallet ble benyttet 
som vindtetting. Vi har i kostnadene ikke forutsatt at denne fjernes siden den allerede er innbygd 
i veggen, men vi har medtatt supplering/utskifting av isolasjonen i påforingen som ble utført for 
vel 20 år siden.  
 
I andre sammenhenger har vi fått spørsmål om gjenbruk av eksisterende fasadekledning med 
sikte på innsparinger, men dette vil vi ikke anbefale. Prisen på demontering kontra riving er 
vesensforskjellig, og etter tilleggsisolering vil huset bli større i både lengde og bredde slik at alle 
de gamle platene ikke vil passe. I tillegg må det påregnes nye plater på minimum 30 % av 
fasaden som følge av at mange plater skades ved demonteringen. Vi har derfor i det videre 
arbeidet basert oss på nye fasadeplater, og det har vært vurdert ulike typer fasadekledning. 
Etter interne vurderinger og drøftinger i prosjekteringsgruppen, vil vi foreslå at det videre 
arbeidet baseres på bruk av plane plater i kombinasjon med tre omramming rundt vinduene. Det 
kan i det videre arbeidet drøftes ulike fabrikater eller typer fasadeplater, men prismessig har vi 
basert arbeidet på gjennomfargete fibersementplater fra Cembrit, som er relativt glatte plater 
som lett kan rengjøres og som derfor i mange år vil kunne gi et positivt inntrykk. Når det gjelder 
trepanelet som er vist rundt vinduene, vil vi anbefale at man bruker ferdig overflatebehandlet 
treverk (royalbehandlet) slik at behovet for senere vedlikehold minimaliseres.  
 
De fleste vinduene ble skiftet for ca 20 år siden, mens de store stuevinduene er omkring 40 år 
gamle. Når det skal foretas en fullstendig utvendig rehabilitering, er det etter vår vurdering helt 
nødvendig å skifte samtlige vinduer, og som det fremgår av tabellene i foregående kapitel er det 
mer energi å spare på vindusskifting enn tilleggsisolering av veggene. Vi vil anbefale at det da 
skiftes til vinduer med tilnærmet vedlikeholdsfri overflate utvendig, og det foreslås derfor 
trevinduer med utvendig aluminiumskledning. På grunn av utvendig tilleggsisolering er det 
ønskelig å flytte vinduene utover i fasaden, og dette betyr at det må skiftes innvendige utforinger 
og belistning.  
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Som en del av dette tiltaket er det forutsatt at ytterveggene ”forhøyes” slik at det etableres en 
gesims med tilfredsstillende høyde på samtlige tak. Dette gjør at eventuell tilleggsisolering av 
takene kan gjennomføres uavhengig av arbeidene på tterveggene. 
 
I dette tiltaket er også medtatt enkelte arbeider i tilknytning til ytterveggene i kjelleretasjen. I og 
med at tas sikte på at tilfluktsrommene blir kondemnert, er det i kostnadene inkludert at 
stållukene fra tilfluktsrommene demonteres og at åpningene gjenmures med 300 mm Leca 
Isoblokk og pusses inn- og utvendig. Videre foreslås det at de opprinnelige kjellervinduene som 
ligger lavest ned mot terrenget, demonteres og gjenmures på samme måte. De øvrige 
kjellervinduene skiftes. Vinduene er ca 40 år gamle trevinduer, og så gamle trevinduer som står 
helt ned mot terrenget, vil bære preg av alder og fuktskader, og er modne for utskifting. 
 
Utvendige elektroinstallasjoner på fasader (sannsynligvis kabel-TV) og utelysanlegget må 
justeres og delvis legges om som følge av de bygningsmessige arbeidene som er beskrevet 
foran.   
 
Det er i kostnadsberegningene av dette tiltaket medtatt følgende arbeider: 
 
• Demontering eksisterende utenpåliggende elektriske installasjoner 
• Riving av eksisterende fasadekledning og tilhørende utlekting 
• Demontering og delvis riving av kjellervinduer og nødutgangsluker fra tilfluktsrommene 
• Gjenmuring inkl puss tidligere åpninger i kjellerytterveggene. 
• Enkelte nye kjellervinduer 
• Fugetetting mellom eksisterende betongkonstruksjoner og bestående tre yttervegger 
• Oppretting, 100 mm utlekting og 100 mm isolasjon på alle ytterveggene 
• Skifting av samtlige vinduer og verandadører til trevinduer med utvendig 

aluminiumskledning. Sidehengslet verandadør. 
• Etablering av nye ytterveggsventiler i stue og kjøkken. 
• Ny vindtetting 
• Ny fasadekledning med Cembrit fasadeplater og royalbehandlet panel vindusomramming, 

inkl. nødvendig utlekting 
• Nye elektroinstallasjoner til erstatning for demonterte delvis utenpåliggende installasjoner 
 
Kostnadene er beregnet til: 
 
Riving fasadekledning inkl. lekter og vinduer kr. 330 000
Riving og gjenmuring vinduer og luker kjeller, enkelte nye kr. 45 000
Utlekting, isolasjon og ny fasadekledning, inkl. gesimser kr. 1 820 000
Skifting vinduer og verandadører inkl. omramming vinduer kr. 1 645 000
Ombygging inngangspartier kr. 500 000
Elektroinstallasjoner kr. 100 000

Sum tilleggsisolering, ny fasadekledning og vinduer kr. 4 440 000  
 

5.2 TAKTEKKING 
Taktekkingen med tilhørende isolering er ikke tilfredsstillende, verken ut fra en energimessig 
betraktning, men heller ikke ut fra en brannteknisk vurdering. Etter vår vurdering er det ønskelig 
både å utbedre de branntekniske forholdene og å bedre isolasjonen på takene, men ingen av 
tiltakene er absolutt påkrevet og kan om ønskelig utføres helt uavhengig av alle andre tiltak i 
borettslaget. Når det eventuelt skal gjennomføres tilleggsisolering på takene, anbefaler vi at 
eksisterende taktekking fjerne og at det tekkes med ny UV-bestandig PVC-folie med tykkelse 
minimum 1,5 mm. Takfolien kan festes mekanisk til underlaget og før ny tekking legges, 
tilleggsisoleres taket med ubrennbar isolasjon til en gjennomsnittlig totaltykkelse på isolasjonen 
på ca. 250 mm for å tilfredsstille kravene i gjeldende forskrifter. Smeltevann og nedbør må ledes 
bort på en forsvarlig måte ved at det etableres fall som ikke er mindre enn 1:60. I tiltaket for 
ytterveggene er det inkludert øket vegghøyde, slik at man får en tilfredsstillende gesims og god 
avslutning på taktekkingen. 
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Følgende arbeider på takene er inkludert i dette tiltaket: 
 
• Riving eksisterende taktekking (sannsynligvis 2 eller 3 lag) og gesimsbeslag 
• Tilleggsisolering med skråskåret mineralullisolasjon. Gjennomsnittlig totaltykkelse etter 

tilleggsisolering ca 250 mm. 
• Ny 1 lags tekking mekanisk festet 
• Nye gesimsbeslag og nytt overgangsbeslag mot høyere bygning 
 
Kostnadene er beregnet til: 
 
Riving  eksisterende taktekking og gesimsbeslag kr. 75 000
Tilleggsisolering og ny taktekking kr. 620 000
Gesimsbeslag kr. 150 000

Sum ny taktekking kr. 845 000  
 

5.3 BRANNSIKRING TRAPPEROM 
I kap. 3.3.1 er de branntekniske forholdene i dagens blokker beskrevet, og det fremgår av 
kapitlet at det bør vurderes gjennomført enkelte tiltak for å øke brannsikkerheten – spesielt i 
trapperommene. De enkelte punktene som er nevnt med tanke på øket brannsikkerhet i 
trapperommene er som følger: 
 

5.3.1 Rømningsforhold og røykventilasjon trapper 
Brannteknisk rådgiver har under dette punktet vurdert sikkerheten i det eksisterende 
trapperommet og forholdene omkring en ekstra rømningsveg. Rømningsforholdene er ikke 
optimale siden det bare er en trapp fra den enkelte leiligheten, og siden de eksisterende stigene 
vil være vanskelige å bruke for mange beboere, vil det til dels være forbundet med fare å 
benytte dem. For 1. og 2. etasje kan vinduene godkjennes som rømningsveg nr. 2 forutsatt at 
høyden fra vindusbrett til terreng er under 5 meter. Opp til en høyde fra terreng på 7,5 m, er det 
av noen ansett som tilfredsstillende med stige med ryggbøyle, men etter vår vurdering er dette 
ikke noen god løsning siden mange vil kvie seg for å benytte en slik løsning. Fra 3. og 4. etasje 
er altså ikke rømingsvegene tilfredsstillende. Da blokkene ble godkjent var brannvesenets stige 
den godkjente rømningsveg nr. 2, og dette må derfor være det man baserer seg på også i 
fortsettelsen. Det er imidlertid intet til hinder for at man kan beholde de eksisterende 
brannstigene eller etablere en noe bedre stigeløsning, men det er viktig at man fastholder at den 
godkjente løsningen er at brannvesenets stiger er rømningsveg nr. 2. Ut fra den foreliggende 
situasjonen bør man i størst mulig grad sørge for at trapperommet sikres best mulig. 
 
Det er ikke tillatt med brennbare materialer i trapperommene, og dette betyr at den eksisterende 
innkledningen over og under sikringsskapene må utbedres. Det er dessuten registrert at dørene 
i kjelleren ikke har brannklasse, og de må derfor skiftes. Det vil dessuten øke sikkerheten 
dersom man monterer dørlukkere på alle leilighetsdørene. 
 

5.3.2 Sikringsskap 
Skifting av innmat i sikringsskapene kan være et tiltak som minsker brannfaren i 
trapperommene, men bare i begrenset grad. Disse arbeidene er medtatt i det samlede tiltaket 
for brannsikring av trapperommene, men strengt tatt er dette arbeider som ikke skal bekostes av 
borettslaget, men av den enkelte leilighetseier. Det kan også være aktuelt samtidig som man 
skifter innmat i sikringsskapene å forsterke dagens kjøkkenkurs, siden dagens kjøkken 
inneholder mange flere maskiner og elektriske artikler enn da blokkene ble oppført for ca 40 år 
siden. Disse kostnadene er imidlertid ikke medtatt i oppsettet nedenfor. 
 

5.3.3 Kostnader 
For sikring av trapperommene foreslås det at følgende arbeider gjennomføres: 
 
• Skifting av dører fra trapperom til kjeller (3 stk dører i hver trappeoppgang) 
• Kontroll og fugetetting rundt dører til leiligheter, inkl, montasje av dørlukkere 
• Brannsikring av innkledning av sikringsskap på etasjereposene 
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• Åpningsbart vindu i øvre del av trapperommene. Kostnadene med dette er inkludert i tiltaket 
som omfatter ytterveggene. 

• Skifting av innmat i sikringsskapene 
 
Kostnadene er beregnet til: 
 
Skifting dører fra trapperom til kjeller kr. 60 000
Ny kledning over og under sikringsskap kr. 20 000
Skifting av innmat i sikringsskapene kr. 290 000
Tetting og fuging av dører til leiligheter, inkl dørlukkere kr. 45 000

Sum brannsikring trapperom kr. 415 000  
 

5.4 BRANNSIKRING MELLOM LEILIGHETENE 
5.4.1 Balkonger/verandaer 

Det stilles krav om brannklasse på de delene av verandaene som ligger nærmere byggene enn 
ca 1,2 m og hvor det innenfor er vinduer med liten brystningshøyde eller verandadører. 
Brannkravene er ikke oppfylt for dagens glassfiberkonstruksjoner og konstruksjonene kan bidra 
til spredning av brann mellom leilighetene ved at en brann går ut gjennom vinduer eller dør og 
derved spres til neste etasje. Ut fra en slik betraktning vil det være en fordel for den generelle 
brannsikkerheten at dagens glassfiberbalkonger skiftes ut og at nye bygges i samsvar med 
forskriftskravene. 
 
Alle forholdene som er nødvendig for å brannsikre de nye verandaene er inkludert i tiltakene for 
nye verandaer, og det er i dette tiltaket også medtatt gjenbruk av de gamle rømningsstiger. En 
erstatning av disse med en ny rømningsvei nr. 2 fra leilighetene er ikke mulig uten svært 
betydelige kostnader, og det vil kreve en helt egen utredning. 
 

5.4.2 Ventilasjonsanlegg 
Det er foran beskrevet hvordan dagens ventilasjonssystem gir muligheter for brannspredning 
mellom de enkelte leilighetene, og det er ønskelig at man enten brannisolerer de vertikale 
kanalene i en viss avstand under og over betongdekkene eller at innkassingen rives og utføres i 
brannklassifisert konstruksjon EI60. Begge disse forholdene er relativt omfattende tiltak som 
griper inn i hver enkelt leilighet og således vil være til betydelig ulempe for beboerne. 
 
Siden det er opplyst at dekkene er støpt inn mot kanalene er dette et tiltak som etter vår 
vurdering ikke har høyeste prioritet. Det er viktigere å sikre rømningsvegen fra leilighetene. 
  

5.5 NYE VERANDAER 
De eksisterende verandaene består av de opprinnelige balkongene med betongdekke 
(tilhørende 4-roms leilighetene) og de påbygde verandaene utført som glassfiberkonstruksjoner. 
Glassfiberkonstruksjonene er ikke tilfredsstillende verken ut fra en brannteknisk vurdering eller 
rent funksjonelt med tanke på tetting.  
 
I kap. 3.3.1 er det redegjort for hvilke krav som må oppfylles i forbindelse med eventuelle nye 
verandaer, og på bakgrunn av disse kravene har prosjekteringsgruppen vurdert ulike alternativer 
til utforming og konstruksjon av verandaene, og vi vil foreslå et alternativ med stål- og 
betongkonstruksjoner. En slik konstruksjon tilfredsstiller de branntekniske hensynene, og det gir 
enkle og gode muligheter for feste av rekkverk. Sannsynligvis vil det enkleste og rimeligste være 
prefabrikkerte betongdekker montert på galvaniserte stålkonstruksjoner. 
 
Størrelsen på verandaene er også vurdert ut fra en mulig bedring av rømningsveien med 
dagens utvendige stige. Vi har derfor som et alternativ foreslått en løsning hvor verandaene har 
varierende størrelse fra etasje til etasje, og dette gjør at stigene bare skal forseres en etasje ad 
gangen. Frykten for å falle fire etasjer ned vil på denne måten reduseres betraktelig. Denne 
løsningen vil imidlertid måtte betraktes som standardheving av leilighetene som følge av at 
verandaene blir større. Dette gjør at vi har oppgitt egne kostnader på alternativet. 
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Følgende arbeider er medtatt i kostnadene nedenfor: 
 
• Riving eksisterende veranda-”påbygg” 
• Graving og fundamentering for nye verandaer 
• Stål bærekonstruksjoner med betongdekker for nye verandaer 
• Rekkverk med perforerte stålplater 
• Nedløpsrør  
 

 
 

Veranda til 4-roms leilighet 
 
Kostnadene er beregnet til: 
 
Rivingsarbeider eksisterende veranda-"tilbygg" kr. 85 000
Fundamentering nye verandaer kr. 180 000
Stål- og betongarbeider inkl. brannbeskyttelse, utvidelse ca 50 cm kr. 645 000
Gjenbruk eksisterende rømningsstiger kr. 15 000
Trykkimpregnerte terrassebord på alle verandaer kr. 95 000
Rekkverk med perforerte stålplater kr. 555 000
Nedløpsrør kr. 30 000
Eventuell grøft og ledning til eksisterende overvannsledning kr. 100 000
Maling underside dekker alle verandaer kr. 15 000

Sum nye verandaer, utvidet ca 50 cm kr. 1 720 000  
 
Denne prisen gjelder erstatning av eksisterende balkonger med nye, men med en minimal 
utvidelse ”fremover” på ca 50 cm på hver balkong. Det er også kostnadsberegnet et annet 
alternativ hvor alle balkongene utvides ca 2,0 m2 og hvor det er sett på en mer variert utvidelse 
av balkongene. Dette må oppfattes som en standardheving og påkostning av leilighetene, og 
denne løsningen vil kunne gi blokkene et mer variert og bedre uttrykk, og det vil kunne skille 
blokkene ut fra de andre blokkene på Håpet. Denne løsning vil gi følgende kostnader: 
 
Rivingsarbeider eksisterende veranda-"tilbygg" kr. 85 000
Fundamentering nye verandaer kr. 240 000
Stål- og betongarbeider inkl. brannbeskyttelse større verandaer kr. 805 000
Gjenbruk og tilpasning eksisterende rømningsstiger kr. 25 000
Trykkimpregnerte terrassebord på alle verandaer kr. 105 000
Rekkverk med perforerte stålplater kr. 625 000
Nedløpsrør kr. 30 000
Eventuell grøft og ledning til eksisterende overvannsledning kr. 100 000
Maling underside dekker alle verandaer kr. 25 000

Sum nye større verandaer kr. 2 040 000  
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6 KOSTNADER 

6.1 GRUNNLAG FOR BEREGNINGENE 
Kostnadsberegningene er basert på mengdeberegninger, erfaringstall fra prosjekter med 
noenlunde tilsvarende vanskelighetsgrad, og kostnadene er i noen grad også drøftet med 
entreprenører fra de forskjellige fagområdene. Enkelte av tiltakene er imidlertid av en slik 
karakter at det er svært stor usikkerhet omkring kostnadene. Dette gjelder for eksempel 
vindusskiftingen og vurderingen av behovet for tetting og fuging rundt alle leilighetsdørene. 
 
Overslagene er satt opp slik at de enkelte tiltakene som rehabiliteringen er delt opp i, er oppgitt 
med egne summer, mens alle øvrige kostnader er satt opp i henhold til NS 3453, og marginer 
og reserver er medtatt i post 90 med ca 15 % av de samlede byggekostnader. Rigg og drift av 
byggeplassen er inkludert med ca 18 % av de samlede bygningsmessige arbeidene.  
 
Kalkulasjonene er basert på SSB's totalindeks for boligblokker pr. 15.2.2010. 
Prisstigningen er basert på en årlig stigning på ca 2,0 %, og det kan i den forbindelse nevnes at 
den siste indeksen fra SSB viser en årlig prisstigning for boligblokker på ca 1,2 %, mens 
eneboliger har hatt en stigning på ca 2,5 % fra januar 2009 til januar 2010. Det er videre regnet 
prisstigning på samlet byggekostnad inkl. reserven i ca 1 år, det vil si at det er antatt byggestart 
på nyåret 2011. Videre er det regnet med ca 1 år byggetid, og i denne tiden er det regnet full 
prisstigning på halve investeringsbeløpet. 
 
Det er i kostnadene ikke tatt med utgifter til spesielle tiltak for beboerne som følge av ulemper 
på grunn av riving av eksisterende balkonger, vinduer eller arbeider i tilknytning til 
trappegangene og inngangene. Det gjøres også spesielt oppmerksom på at rivingsarbeidene er 
basert på at private konstruksjoner i tilknytning til verandaer og innganger forutsettes revet 
kostnadsfritt av den enkelte beboer. 
 
I posten for generelle kostnader er inkludert alle prosjekteringskostnader og antatt byggeledelse 
foruten kostnader til kommunal behandling av byggesaken og mangfoldiggjøring av 
prosjektdokumenter – herunder også kopiering av tegninger i byggetiden. Det er også medtatt 
kostnader i forbindelse med egen prosjektledelse og eventuelle ekstra forsikringer som 
borettslaget etablerer i forbindelse med selve byggesaken.  
 
Finanskostnader er ikke medtatt i våre beregninger. 
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6.2 SAMLEDE KOSTNADER 
Vi har beregnet de samlede kostnadene i forbindelse med den foreslåtte rehabiliteringen som 
angitt nedenfor. I kolonnen til venstre er angitt kostnader for alternativet hvor alle verandaene 
utvides ca 50 cm i forhold til dagens størrelse, men det i høyre kolonne er angitt kostnader for 
alternativet med standardheving slik at alle verandaene utvides ca 2,0 m2. 

 
Tiltak Beskrivelse Kostnader uten Kostnader med

større verandaer større veranadaer
5.1 Tilleggsisolering, ny fasadekledning og vinduer 4 440 000 4 440 000
5.2 Taktekking 845 000 845 000
5.3 Brannsikring trapperom inkl. skifting innmat sikringsskap 415 000 415 000
5.4 Brannsikring mellom leilighetene 0 0
5.5 Nye verandaer 1 720 000 2 040 000

Sum tiltak 7 420 000 7 740 000

Rigg- og drift av byggeplassen 1 336 000 1 394 000
Entreprisekostnader 8 756 000 9 134 000

Generelle kostnader, ca 15 % av entreprisekostnadene 1 314 000 1 371 000
Byggekostnader 10 070 000 10 505 000

Reserve, ca 15 % av byggekostnadene 1 511 000 1 576 000
Lønns- og prisstigning, ca 2 % årlig 348 000 363 000
Merverdiavgift 2 982 000 3 111 000

Prosjektkostnad 14 911 000 15 555 000

AVRUNDET PROSJEKTKOSTNAD 14 900 000 15 600 000
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7 ANBEFALING 

7.1 VURDERING AV TILTAKENE. 
En samlet kostnad på ca 14,9 mill, alternativt 15,6 mill, vil være en betydelig kostnad pr. 
leilighet. Vi har derfor funnet det naturlig å vurdere viktigheten eller nødvendigheten av de 
enkelte tiltakene med tanke på en tilrådning til borettslaget. Følgende vurdering er i den 
forbindelse gjort: 
 
1. Tilleggsisolering, ny fasadekledning og vinduer 
Dette tiltaket har nær sammenheng med byggingen av nye verandaer, og tiltaket kan derfor 
ikke vurderes helt løsrevet. Tiltaket har stor betydning for bomiljøet generelt og gir reduserte 
fyringsutgifter for alle leilighetene. Tiltaket gir muligheter for å redusere trekk fra vinduer, det gir 
reduserte vedlikeholdskostnader for hele borettslaget i flere år fremover, og et nytt 
fasadeuttrykk vil også bidra til å gi hele området ”et løft” og således føre til et bedre bomiljø 
totalt. Det er vanskelig å tenke seg vesentlige reduksjoner innenfor dette tiltaket. Andre 
borettslag har valgt ikke å skifte vinduer, men dette vil vi fraråde – bl.a. siden vinduene gir 
større effekt på energisparingen enn tilleggsisoleringen og ikke minst siden nye vinduer vil 
bedre innemiljøet betraktelig.   
 
Alle forhold tatt i betraktning anbefaler vi derfor dette tiltaket gjennomført i sin helhet. 
 
2. Taktekking 
Tilleggsisolering og ny taktekking er et tiltak som bare i begrenset grad har tilknytning til de 
andre tiltakene. Som en del av tiltak 1 med tilleggsisolering og ny fasadekledning er det naturlig 
at man øker vegghøydene slik at det etableres gesimser med riktig høyde og en høyde som 
muliggjør tilleggsisolering på takene. Isolasjonen på taket er i dag ikke påfallende dårlig, men 
den tilfredsstiller ikke dagens krav. Det er inkludert i dette tiltaket at man benytter ubrennbar 
isolasjon oppå dagens brennbare isolasjon, og således ligger det et brannsikringstiltak inne i 
dette tiltaket, men dette er det minst påkrevde brannsikringstiltaket. Arbeidene på taket kan 
utføres uavhengig av alle øvrige tiltak, og de kan derfor utsettes til senere, og de kan da 
gjennomføres som vedlikeholdsarbeid. Man skal imidlertid være oppmerksom på at dersom 
man utsetter ny taktekking, vil man måtte ”lappe” dagens taktekking langs gesimsene og det 
må regnes med nye gesimsbeslag. Dette betyr at utsettelse av taktekkingen fører til at de totale 
kostnadene blir noe høyere enn om man tilleggsisolerer takene samtidig med renoveringen av 
ytterveggene. 
 
Sett fra prosjekteringsgruppens side er dette et tiltak som kan sløyfes i ”første runde”, og det 
kan gjennomføres senere uten særlig betydning for de andre tiltakene. Dersom det er ønskelig 
å redusere kostnadene i første fase av rehabiliteringsprosjektet, er dette et tiltak som bør 
vurderes utsatt. 
 
3. Brannsikring trapperom 
De viktigste brannsikringstiltakene er inkludert i dette tiltaket siden dette sikrer 
hovedrømningsveien fra alle leilighetene. Kostnadene som er medtatt med skifting av innmat i 
sikringsskapene har bare minimal betydning for brannsikkerheten i trapperommene, og de kan 
gjennomføres helt uavhengig av de øvrige arbeidene i trapperommene. Skifting av innmat i 
sikringsskapene er også et tiltak som strengt tatt ikke er borettslagets ansvar, men den enkelte 
beoers ansvar. Hvis man ser bort fra skifting av innmaten i sikringsskapene, er brannsikring av 
trapperommene et beskjedent tiltak, men et svært viktig tiltak i og med at det vil gi betydelig 
bedre sikkerhet for at trapperommet fungerer i en rømningssituasjon dersom det skulle oppstå 
brann i kjelleren eller i en leilighet. Tiltaket bør absolutt gjennomføres, og selv om alle andre 
tiltak skulle bli sløyfet eller utsatt bør dette tiltaket gjennomføres separat. 
 
4. Nye verandaer 
Nye verandaer er et tiltak som har nær sammenheng med tilleggsisoleringen og nye fasader. 
Dersom man skulle ønske å beholde dagens verandaer, vil dette vanskeliggjøre 
tilleggsisoleringen og tettingen rundt verandaene, og effekten av tilleggsisoleringen kan bli noe 
redusert – om enn ikke betydelig. Dessuten har tiltaket brannteknisk betydning i og med at de 
bestående balkongene ikke har den branntekniske kvaliteten de etter gjeldende forskrifter skal 
ha. De nye verandaene er foreslått ca 50 cm større enn dagens, og dette vil vi anbefale siden 
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kostnadene med en slik beskjeden utvidelse vil være minimale. Økningen er selvsagt ikke en 
nødvendighet, størrelsen kan absolutt begrenses til dagens.  
 
Tiltaket med nye verandaer gir alle leilighetene et pluss, det bedrer brannsikkerheten og det 
bedrer således bomiljøet generelt, og vi anbefaler på denne bakgrunn at tiltaket gjennomføres.  
 

7.2 REDUSERTE KOSTNADER 
Basert på våre vurderinger foran, kan det tenkes visse reduksjoner ved at ikke alle tiltakene 
gjennomføres fullt ut. Vi vil foreslå at borettslaget som et minimum gjennomfører følgende tiltak: 
 

Tiltak Beskrivelse Kostnader
anbefalt alternativ

5.1 Tilleggsisolering, ny fasadekledning og vinduer 4 440 000
5.2 Taktekking 0

Taktekking og nye beslag langs gesimser 60 000
5.3 Brannsikring trapperom uten skifting innmat sikringsskap 125 000
5.4 Brannsikring mellom leilighetene 0
5.5 Nye verandaer, ca 50 cm utvidelse 1 720 000

Sum tiltak 6 345 000

Rigg- og drift av byggeplassen 1 143 000
Entreprisekostnader 7 488 000

Generelle kostnader, ca 15 % av entreprisekostnadene 1 124 000
Byggekostnader 8 612 000

Reserve, ca 15 % av byggekostnadene 1 292 000
Lønns- og prisstigning, ca 2 % årlig 298 000
Merverdiavgift 2 551 000

Prosjektkostnad 12 753 000

AVRUNDET PROSJEKTKOSTNAD 12 800 000  
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8 FREMDRIFT 
Den videre fremdriften i prosjektet er både avhengig av borettslagets behandling av det 
foreliggende forprosjektet og av hvorledes prosjektet eventuelt skal gjennomføres. Fra 
prosjekteringsgruppens side anbefales det at det gjennomføres et fullverdig detaljprosjekt, slik 
at det kan utarbeides et materiale som entreprenører kan konkurrere om med hensyn til pris og 
eventuelt fremdrift. En slik gjennomføringsmodell gir best sikkerhet for økonomien i prosjektet, 
og det gir forutsigbarhet med hensyn til tilleggsarbeider og eventuelle justeringer underveis. 
Enhetspriser gir muligheter for justeringer av arbeidets omfang til avtalte priser.  
 
Basert på en slik modell for gjennomføringen, og basert på at omfanget vil bli noenlunde som 
foreslått av oss, kan det antydes følgende fremdrift for det videre arbeidet: 
 
Intern behandling i borettslaget  mars/juni 2010 
Vedtak om gjennomføring, innen 1.7.2010 
Oppstart detaljprosjektering, ca  1.8.2010 
Detaljprosjektering   august – oktober 2010 
Anbudsutsendelse, ca    1.11.2010 
Anbudsfrist, ca    1.12.2010 
Anbudsinnstilling til borettslaget , ca 15.12.2010 
Intern behandling i borettslaget  januar 2011  
Vedtak om igangsetting, innen  1.2.2011 
Kontraktsforhandlinger   februar 2011 
Byggestart    februar 2011 
Ferdigstillelse     desember 2011 
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9 HMS 
Helse, miljø og sikkerhet er et viktig element ved rehabiliteringsarbeider i et eksisterende 
boligområde. Beboernes sikkerhet skal ivaretas, og entreprenørenes arbeidere skal kunne 
gjennomføre sine arbeidsoppgaver på en trygg måte uten at arbeidsmiljøet og deres sikkerhet 
settes på spill. Dette er utfordrende. I forbindelse med forprosjektarbeidet har følgende forhold 
omkring HMS vært vurdert, og punktene vil bli gjenstand for beskrivelse i en eventuell 
detaljprosjektering: 
 
• Rivingsarbeider 

Det må sikres mot nedfallende gjenstander 
Det må sikres spesielt i forbindelse med rivingen av eksisterende verandaer 
Rivingsarbeider innvendig i trapperommene avgrenses og støvspredning avgrenses 

• Asbestsanering 
Egne sikkerhetstiltak gjennomføres i asbestholdige materialer skal fjernes 
Deponering av asbestholdige materialer skal skje i henhold til bestemmelsene  

• Taktekkingsarbeider 
Det må sikres mot nedfallende gjenstander 
Rekkverk må etableres 
Heising av materialer må foregå på sikker måte 

• Fasadearbeider 
Tilfredsstillende stillas må etableres  
Heising av materialer må foregå på sikker måte 
Inngangspartiet må sikres 

• Gravearbeider 
Sikring av hull for fundamenter 

 
I samarbeid med den valgte entreprenøren skal det utarbeides risikoanalyser av arbeidene som 
skal utføres slik at alle arbeidene kan utføres uten fare for helse, miljø eller sikkerhet for noen 
av partene. 
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10 TEGNINGSOVERSIKT 
Som en del av forprosjektet følger følgende tegninger datert 8.3.2010: 
 
A01-A Plan 1. etasje og fasade mot sør, alternativ A m. 1:200 
A02-A Etasjeplaner alternativ A   m. 1:100 
A03-A Fasade mot nord alternative A   m. 1:100 
A04-A Fasade mot sør alternativ A   m. 1:100 
A05-A Fasader mor øst og vest alternativ A  m. 1:100 
A01-B Plan 1. etasje og fasade mot sør, alternativ A m. 1:200 
A02-B Etasjeplaner alternativ A   m. 1:100 
A03-B Fasade mot nord alternative A   m. 1:100 
A04-B Fasade mot sør alternativ A   m. 1:100 
A05-B Fasader mor øst og vest alternativ A  m. 1:100 
 


