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1 SAMMENDRAG 
Det etterfølgende forprosjektet er utarbeidet av Arkitektkontoret Amundsen as med bistand fra 
Sletten as som energi- og VA-teknisk rådgiver og Cowi as som brannteknisk og byggeteknisk 
rådgiver. Forprosjektarbeidet er også gjennomført i nært samarbeid med TBBL’s prosjektleder 
Knut Hermansen. 
 
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: 
 

 Skifte kledning og vindsperre samt etterisolere yttervegger. 

 Skifte vinduer, ytterdører og verandadører samt kjellervinduer. 

 Kontrollere og eventuelt foreslå utbedring av fundamenteringen under verandaer og 
ved inngangspartier  

 Foreslå utbedringer utvendig av drenering, fallforhold og eventuell etablering nye sluk. 

 Brannsikring av skillene mellom boder og de enkelte leilighetene – spesielt på loft 

 Kontroll og eventuell utbedring av etterisolering loftbjelkelag 

 Kontroll og eventuell utbedring av skorsteiner 

 Lufting, taktro og taktekking yttertak vurderes utbedret, inkl. takrenner og nedløpsrør. 

 Vurdering ny utførelse kjøkkenavtrekk. 

 Vurdering av fallforholdene for utvendige avløpsledninger 
 
Det er i kapittel 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. 37,3 mill 
Redusert rehabilitering:  kr. 30,9 mill 
 
Arkitektkontoret Amundsen as står selvsagt til disposisjon for ytterligere drøftinger omkring 
omfanget av rehabiliteringen og kostnadene med de ulike tiltakene. 
 
 
 
Tromsø, den 20. september 2012 
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 rekkehusene, tegnet av arkitekt mnal Gunnar 
B. Haugen, Tromsø. 
 
 

 
 
Situasjonsplan Håpet II borettslag, skravur angir rekkehusene 

 
I området er det i samme periode bygget flere rekkehus etter tilsvarende tegninger, og flere av 
borettslagene har foretatt ulike former for rehabilitering og fasadeendringer av byggene. 
 
Rekkehusene er oppført med bærende konstruksjoner i betong, tre, stål og Leca med 
yttervegger av trebindingsverk. Planløsningen er noe forskjellig i husene som ligger langs 
Stærvegen og langs Rypevegen. Fasadene på rekkehusene ble delvis 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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Hustype A, typisk fasade mot Rypeveien. 

 
 
 

 
 

Hustype A, fasade sett fra øst 
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Hustype B, fasade mot vest. 

 
 

 

 
 

Hustype B, fasade sett fra Stærveien 
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3 BYGNINGSUTFORMING 

3.1 EKSISTERENDE PLANLØSNING 
Rekkehusene som skal rehabiliteres, består av totalt 8 hus likt fordelt på to ulike hustyper – 
hver med 2 etasjer og 4 leiligheter foruten kjeller med boder. Planløsningen er lik i alle 
leilighetene i hver hustype. Nedenfor vises typiske etasjeplaner for begge hustyper. Det er ved 
ombygging av rekkehusene etablert verandaer mot vest. Det er for hustype A mot Rypeveien 
inngang fra vest mens for hustype B mot Stærveien er det inngang fra øst. Ved en 
fasaderehabilitering i 1987/88 ble det utført delvis etterisolering av yttervegger, etablert ny 
vindsperre, ny kledning og skiftet vinduer. 

 
 

 
 

Typisk 1. etasjeplan, hustype A mot Rypeveien   

 
 

 
 

Typisk 2. etasjeplan, hustype A mot Rypeveien   
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Typisk 1. etasjeplan, hustype B mot Stærveien   

 
 

 
 

Typisk 2. etasjeplan, hustype B mot Stærveien   

 

3.2 BYGNINGSMESSIG STANDARD NÅVÆRENDE BYGG  
3.2.1 Bærende konstruksjoner 

Det er generelt dårlig byggegrunn på Håpet med myr av varierende tykkelse. Bærende og 
skillende konstruksjoner er utført av plasstøpt betong, Leca, stål og bindingsverk. Rekkehusene 
er oppført med bærende innvendige skillevegger i Leca mellom leilighetene, etasjeskille over 
kjeller som isolert tverrgående trebjelkelag med opplegg mot yttervegger av betong og 
bindingsverk, innkammet i steg på langsgående H-bjelker av stål. Fundamenteringen er utført 
med plasstøpt betongsåle på pute av sprengstein i utsjaktet byggegrop i stedlige masser. Golv 
på grunn er utført som plasstøpt betong på oppfylte masser. 
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Verandaer var opprinnelig basert på utstikkende bjelker som er avskåret og senere innebygget i 
ytterveggen. Nye verandaer er hengt på utsiden av ytterveggene og fundamentert med limtre 
søyler og dragere på utstøpte spirorør med en mindre betongplate i bunnen. Tilsvarende 
fundamentering er benyttet for inngangspartiene som er oppført i 1994 og oppført som svært 
enkle konstruksjoner. Det er store synlige skjevheter og skader på fundamentering av 
verandaer og inngangspartier. Verandaskillevegger rives løs fra veggen på grunn av 
setningsbevegelser som også forårsaker åpenbare ujevnheter i verandaenes bærende 
strukturer.  
 
Rekkehuset Stærvegen 55-61 har bæresystem i stål for verandaen – dette er understøttet av 
ståldrager med høyere antall søylepunkter enn i øvrige hus.  
 
 

    
 

To varianter av bæresystem for verandaer i rekkehus mot Stærvegen. 
 
 

 

 
 

Setningsskader i verandafundamenter fører til at strukturen løsrives fra yttervegg. 

 
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 ca 180 mm plasstøpt betong med 
innvendige overflater isolert med gassbetong. Grunnmurplast ble ettermontert ved ulike tiltak, 
seinest 2006-2007, og samtidig ble deler av dreneringen utbedret.  
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 Manglende grunnmursplast.                    Delvis manglende grunnmursplast og synlig avslutning  
 
 

 

   
 

 Vanndam foran garasjeinnkjørsel                  Sluk ligger på det høyeste punktet 
 
 

 

   
 

 Skadet forstøtningsmur 
 

                     
3.2.3 Yttervegger 

Vestfasaden på byggene er utført med 6” bindingsverk isolert med 150 mm mineralull. Gavler 
og østvegger av opprinnelig utført med 4” bindingsverk isolert med 100 mm mineralull, og 
gavlveggene er senere etterisolert med 50 mm ved fasadearbeidene på slutten av 1980-tallet. 
Vinduene ble skiftet samtidig, og det er registrert flere tilfeller av vinduer med ulike former for 
synlig beskadigelse. Gavlveggene har stående kledning mens de øvrige fasadene har delvis 
liggende og delvis skråstilt kleding. 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.  
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Enkelte beboere har vinduer i sørvendt fasade eller har byttet noen av stuevinduene til ikke 
originale vindusformater. Verandadørene har formentlig dimensjon 80x200 cm grunnet ønske 
om hevet terskel til verandagolv. Dimensjon på inngangsdører er sannsynligvis 90x200 cm.  
 
 

 
 

Fuktskadet treverk rundt vinduer. 

 
Boder er bygget som uisolerte trestrukturer i tilknytning til verandaer og/eller inngangsparti til 
rekkehusene og er generelt festet på yttersiden av kledning yttervegg. Mot Stærveien har disse 
bodene stålplatetak og mot Rypeveien er de plassert under verandaenes system for 
nedløp/avrenning. På grunn av mangelfull fundamentering er flere av verandaene i ferd med å 
delvis rive seg løs fra innfesting i yttervegg.  
 

3.2.4 Innervegger 
Innvendige brannskillevegger mellom leiligheter er utført av 150 mm Leca. For at brannskillet 
skal være fullverdig og tilfredsstillende må veggen være ført helt opp til taktro mot pakning av 
mineralull. Leca antas å være ført opp til overkant bjelkelag på loft, og avsluttet i plan med 
overkant isolasjon – altså en løsning som rent brannteknisk ikke er fullgod.  
 
Øvrige vegger er utført som lette ikkebærende trevegger.  
 

3.2.5 Taktekking /Yttertak 
Takkonstruksjonen er et pulttak av bindingsverk, med lukket loftshulrom uten luker for adkomst. 
Loftsbjelkelaget er 3"x8” bjelkelag med opplegg mot ytterveggene og i steget på langsgående 
H-bjelker av stål. Selve taket er utført med 2”x4" bjelkelag med vertikal understøttelse til 
loftsbjelkelaget. Opprinnelig hadde takene 150 mm isolasjon med kraftpapir på oversiden, og 
senere (antakelig i 1994) er takene etterisolert ved innblåsning av cellulosebasert isolasjon med 
svært variabel tykkelse. Taktro er utført av sponplater og tekkingen er asfaltbasert tekking i et 
varierende antall lag. Takrenner er utført av stål med takbordbeslag med åpne omleggsskjøter 
med synlig innfesting til underlaget. Takbordbeslagene er delvis rustskadet. 
 
Luftingen av loftene har ulik utførelse på hver langside, med ordinært luftet takutstikk med 
takrenne på laveste del av takene og en vertikal utlekting av veggkledningen som snefelle på 
høyeste del av takene. Luftingen fungerer ikke tilfredsstillende, og den er for hus i Rypeveien 
supplert med luftelyrer på høyeste del av takene. Dette gjør at luftingen fungerer betydelig 
bedre. Det er imidlertid en svakhet at opprinnelig lufting bare var på tvers av bygningene. 
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Utførelse av lufting på husenes langsider. 

 
 
Det er sommeren 2012 utført ekstraordinært vedlikeholdsarbeid på to tak i borettslaget, 
henholdsvis Stærvegen 31-37 og Stærvegen 47-53. Taktro er disse stedene skåret opp og 
skiftet på de laveste delene av takebe, med unntak av Stærvegen 53 hvor taktro er skiftet lokalt 
tidligere. Fra tilgjengelige åpninger etter delvis riving av taktro, ble det gjort følgende 
observasjoner av TBBLs saksbehandler:  
 
1. Takbjelkelaget er skjøtt på sannsynlig to parallelle, gjennomgående opplegg  på 

loftsbjelkelag i bygningenes lengdeakse.  
2. Det er registrert spor etter fukt på enkelte bjelker på laveste del av taket og på takutstikk, 

men ikke råte.  
3. Det er registrert at loftsbjelkelag og takbjelkelag i Stærveien 31-37 ligger forskjøvet ca 30 

cm i forhold til hverandre.  
4. Lufting av takkonstruksjonene er mangelfull, delvis begrenset av opprinnelig kubbing 

mellom skjøter over opplegg i takbjelkelag og delvis sperret av etterisolering. Luftingen er 
avhengig av vind, herunder styrke og retning, for å fungere.  

5. Taktro består opprinnelig av 18 mm sponplater, men er delvis erstattet av 22 mm 
golvsponplater i områder hvor det er utført midlertidige reparasjoner. Undersider av 
taktroplater observeres både med fargeforandringer og kraftig nedbøyning, samt svelling 
som følge av fukt. Fukten kan ha sammenheng med kondens som følge av svak lufting av 
takkonstruksjonen. 

6. Det er på tak registrert nedbøyning med 15 – 30 mm. Dette gjelder flere steder på takene.  
7. Tak er omtekket flere ganger, det er registrert opp til 8 lag taktekking, samt fritt vann 

mellom flere lag av tekking.  
8. Det er registrert mye mose i fuktige partier i skyggen av sørvendte gesimser. 

 
 

 
 

Taktekking med variabel kvalitetsgrad og dårlig avrenning. 
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Mosevekst på taktekking. 

 
3.2.6 Utvendige vann- og avløpsledninger 

Det er foretatt rørinspeksjon av utvendige avløpsrør ved rekkehusene, og påvist store skader i 
form av hull, motfall, deformasjoner og brudd på rør. Det er også observert forvitrede overflater 
og mangelfulle sammenføyninger. 
 

 
 

Illustrasjon: Kamerainspeksjon av Vann- og Avløpsrør. 

 
 
3.2.7 Utomhus 

Det er registrert flere mangler ved utearealet rundt bygningene, dette gjelder bl.a. lite 
tilfredsstillende fallforhold på asfalterte arealer i tilknytning til innkjørsler foran garasjer og 
omkring inngangspartier. Dette gjelder i særlig grad husrekken mot Stærveien, men det finnes 
flere eksempler på tilsvarende forhold i husrekken mot Rypevegen.  
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Mangelfull utførelse av grunnmur og setningsskader      Feil høyde på utendørs asfaltareal 
 

 

    :    
 

Upraktisk plassering av sluk gir dårlig avrenning      Inngangstrapp ”fundamentert” på kumlokk. 

 

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 alle de nye forskriftene generelt skal følges. Vi har likevel funnet det 
riktig å oppgradere rekkehusene slik at de så langt råd er, innenfor fornuftige økonomiske 
rammer, skal tilfredsstille forskriftenes krav til brann, energi og lyd. Dette har å gjøre med 
sikkerheten i boligområdet, og med kvaliteten på boligene som sådan. Det er i den forbindelse 
gjort følgende vurdering: 
 
Brann 
Brannteknisk rådgiver har utarbeidet notat hvor det bl.a. er redegjort for følgende forhold: 
 
 Alle brannskiller mellom leiligheter må forlenges opp til taktro og avsluttes under 

taktekkingen. Eventuell fuge mellom brannskillevegg og taktro må tettes med for eksempel 
dytt av mineralull og/eller egnet fugemasse.  

 Raft må utføres tett med brannmotstand på begge sider av brannskilleveggene mellom 
leilighetene.  

 Det må også gjøres tiltak for branntetting i hulrom/lufting bak ytterkledning utenfor 
brannskilleveggene mellom leilighetene, for å hindre sideveis brannspredning i hulrommet 
bak kledningen. 

 Skillevegger mellom de midtre bodene må utføres som brannskillevegger. De må være en 
forlengelse (sammenhengende uten brudd) av brannskillene mellom leilighetene og med 
samme brannmotstand (B30/EI30). Hvis bodene ”henges" på utsiden av ytterpanelet må 
bodenes vegg mot hovedbygningen ha brannmotstand, men helst må det gjøres tiltak for å 
tette i hulrom. Helt riktig utførelse fordrer også at taket på bodene har samme 
brannmotstand (hvilket igjen medfører at bærekonstruksjonene i bodene må holde R30). 
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Nedenfor følger en brannteknisk prinsipp-plan som viser brannskiller mellom leiligheter og 
boder. 
 

 
 
    Brannskiller mellom leiligheter og boder. 

 
Energi: 
På grunn av bygningsmessige skader i fasadene på byggene, er det ønskelig fra borettslagets 
side å endre både detaljeringen og selve fasadeuttrykket. Dette betyr at det tenkes gjennomført 
søknadspliktige arbeider på fasadene, og dette betinger at det også gjennomføres tiltak for 
etterisolering av veggene. Ut fra hensyn til samlet energiforbruk og for å hindre isdannelser i 
takrennene bør også takene tilleggsisoleres. Dette betyr at det kan gjennomføres arbeider som 
samlet fører til at husene så langt råd er vil tilfredsstille forskriftenes kap. 14 om energi.  
 
Støysoner og lydisolering 
Borettslaget befinner seg innenfor gul sone som vist på støysonekart fra AVINOR 2006-2016 
for flytrafikk, og dette må hensyntas ved valg av ytterdører og -vinduer. 
 

 
 

Utsnitt av støysonekart 
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Det er fra borettslagets side ikke ytret ønske om oppgradering av de lydtekniske forholdene 
mellom leilighetene, og etter all sannsynlighet tilfredsstiller Lecaveggene kravene i forskriftene 
fra den gang rekkehusene ble oppført. Dersom rekkehusene 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 
mellom leilighetene. 
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4 ENERGI 
Det er foretatt 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. Så lenge 
husene vil ha et rent avtrekkssystem som ventilasjon er det vanskelig og forbundet med stor 
usikkerhet å beregne redusert energibruk i form av bedret tetting siden luftmengden som 
trekkes av gjennom avtrekk fra kjøkken og bad/WC til enhver tid må erstattes, og dette vil skje 
ved tilførsel av kald uteluft – enten gjennom åpne ventiler eller gjennom utettheter i 
ytterveggene. Energitekniske rådgiver har beregnet innspart energiforbruk for tre typer 
leiligheter i hustype A (mot Rypeveien) og hustype B (mot Stærveien): 
 

 leilighet mot gavlvegg nord 

 leilighet uten gavlvegg 

 leilighet mot gavlvegg sør 
 
Beregningene er gjort slik at forslaget er å etterisolere alle ytterveggene slik at de får 25 cm 
isolasjon og dermed tilfredsstiller forskriftskravet til yttervegger. Likeledes foreslås det benyttet 
vinduer som minst er slik at de tilfredsstiller forskriftskravet på U-verdi på 1,2. Det er liten 
prisforskjell på vinduer med U-verdi 1,2 og 1,0.  
 
Leilighetene ble bygget like før 1970. Senere ble nord- og sørgavlene etterisolert med 5 cm 
mineralull. Områder bak garasjer og inngangsparti ble ikke berørt. Vinduer ble også skiftet ut, i 
tillegg til innblåsing av isolasjon i tak. Følgende forutsetninger er benyttet for de bestående 
konstruksjonene i de videre beregningene: 
 

 Yttervegg øst   10 cm isolasjon 

 Yttervegg vest, nord og sør: 15 cm isolasjon 

 Tak:    20 cm isolasjon 

 Gulv:    10 cm isolasjon 

 Vinduer:    U-verdi 2,4 W/m² K 

 Kjellervegger:   10 cm gassbetong 
 
Leilighetene foreslås oppgradert slik at de tilfredsstiller TEK10. Det vil si at § 14.3 eller § 14.4 
skal oppfylles. Da vi ikke gjør noe med ventilasjon eller gulv på grunn vil det bare være aktuelt å 
oppfylle § 14.4, total netto energiramme for småhus. Minstekravene må oppfylles for de 
bygningsdelene hvor det iverksettes tiltak. 
 
Tabellen nedenfor viser hvor mye isolasjon de forskjellige bygningskomponentene har i dag, og 
hva isolasjonstykkelsen og u-verdien blir etter isoleringen. Bak garasjer og gulv på grunn blir 
ikke etterisolert. I tillegg til en bedre u-verdi beregnes det også at det byttes vindsperre.  

 
 

Eksist. Isol. Etterisolering Totalt U-verdi

Yttervegg 15 cm 10 cm 25 cm 0,18

Yttervegg øst 10 cm 15 cm 25 cm 0,18

Bak garasje 10 cm - 10 cm 0,43

Tak 20 cm 10 cm 30 cm 0,15

Gulv 10 cm - - 0,21

Vindu 2,4 - - 1,0

Kjellervegg o bakken 10 cm 15 cm 10+10 cm 0,27

Kjellervegg u bakken 10 cm *10 cm 10+10 cm 0,45  
 

Tabell 1 Isolasjon før og etter isolering. 
 

* Vegg isoleres 1 m under bakken. 
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Tabell 2 nedenfor viser beregnet energiramme før og etter rehabilitering. 
 

Nord Inneklemt Sør Nord Inneklemt Sør

Krav TEK10 [kWh/m²år] 131.1 131.1 131.1 131.1 131.1 131.1

Før rehabilitering [kWh/m²år] 183.9 156.8 183.9 184.4 161.7 184.4

Etter rehabilitering [kWh/m²år] 126.9 111.5 123.4 123.5 113.6 123.5

Differanse [kWh/m²år] 57 45.3 60.5 60.9 48.1 60.9

Netto besparelse (Oslo klima) 8208 6523.2 8712 8770 6926.4 8770

Netto besparelse (Tromsø) 11080 8699 11741 11836 9263 11811

Hustype A Hustype B

 
 

Tabell 2 Beregnet energiramme før og etter rehabilitering, Oslo-klima. 

 
Som en kan se av tabell 2 er det skilt mellom leiligheter av hustype A og B og leiligheter vendt 
mot nord, sør og inneklemte leiligheter. Alle leilighetene kommer innenfor energirammen etter 
rehabiliteringen. Minstekravene blir også overholdt bortsett fra minstekravet for gulv på grunn. 
Siden vi ikke gjør noe med gulvet er det heller ikke krav om at dette skal oppgraderes til dagens 
krav. Gjennomsnittlig u-verdi for ytterveggene på leiligheter med tilstøtende garasjer kommer 
også utenfor minstekravet. Dette mener vi også kan forsvares med at vi i dette prosjektet 
utfører de ”relevante tiltakene”. 
 
Tabell 2 viser at midtleiligheter vil kunne spare knapt 8.700 kWh pr år, mens endeleiligheter har 
et sparepotensial på mellom 11.000 og 12.000 kWh pr. år. Ut fra dagens energipriser betyr det 
reduserte energikostnader på mellom 6.000 og 8.000 kr. pr. år. Det er viktig å gjøre 
oppmerksom på at det vil ta lang tid å spare inn hele investeringsbeløpet – innsparingstiden vil 
ligge på mellom 40 og 60 år. Man oppnår med andre ord aldri å få ”lønnsomhet” i investeringen, 
men man oppnår bedre komfort i leiligheten og bedre inneklima.  
 
Det teoretiske energisparepotensialet for rekkehusleilighetene utgjør samlet mellom 310.000 og 
320.000 kWh/år. Enova har en nedre grense på 100.000 kWh/år for tilskudd til 
energisparetiltak, og tiltaket vil således teoretisk kunne være berettiget til tilskudd etter 
gjeldende ordninger. Det er imidlertid svært mange andre forhold som må oppfylles for at 
tilskudd skal gis, og oppfølging og registreringer av virkelig innsparte energimengder gjør at 
ordningen neppe er praktisk gjennomførbar for et enkelt borettslag. Et eventuelt tilskudd vil fort 
bli ”spist opp” av kostbare oppfølgingssystemer. Vi anbefaler derfor ikke å søke tilskudd hos 
Enova.  
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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 representant for beboerne. Det er lagt 
vekt på: 
  

 tiltak som har en sikkerhetsmessig karakter (brann) 

 tiltak som klart vil bedre bokvaliteten  

 tiltak som vil bedre energiforbruket (tilleggsisolering og nye vinduer). 
 

Dessuten er det i forprosjektet medtatt kostnader for 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 en viss fordyrelse på et annet. I forbindelse med 
vurderingen av de samlede kostnadene, vil vi imidlertid komme med forslag til hvilke tiltak som 
eventuelt kan utgå eller utsettes. 
 
Alle kostnadene er oppgitt ekskl. merverdiavgift. 
 

5.1 TILLEGGSISOLERING OG FASADEARBEIDER 
5.1.1 Fasader 

Det er til sammen 150 mm isolasjon i deler av ytterveggene, inkludert påforingen som er utført 
på 80-tallet. Isolasjonen er derfor ikke spesielt dårlig, men det kan synes som det er en like stor 
svakhet med ytterveggene at det er dårlig eller mangelfull vindtetting. Den skrålagte 
fasadekledningen som er montert er dessuten slik at den på enkelte punkter leder vannet inn 
mot vindusomrammingene, og denne utførelsen i seg selv er dårlig for ytterveggen som sådan. 
For å kunne bedre ytterveggskonstruksjonen er det helt nødvendig å demontere eksisterende 
fasadekledning og den tilhørende utlektingen, og når dette er gjort bør man samtidig sørge for 
oppgradering av isolasjonen i ytterveggene til dagens standard med til sammen 250 mm 
isolasjon. Fra enkelte hold kan der muligens være innvendinger mot slik isolasjonstykkelse, 
men prisdifferansen mellom 50 mm utlekting og tilleggsisolering og 100 mm er liten, og vi finner 
det derfor absolutt riktig at man oppgraderer ytterveggene til dagens standard. Utvendig på den 
opprinnelige 10 cm 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 forutsatt at denne 
delvis fjernes og delvis beholdes, siden den på enkelte vegger etter all sannsynlighet er 
innbygd. Vi har også medtatt supplering/utskifting av isolasjonen i påforingen som ble utført for 
vel 20 år siden og i de opprinnelige veggene, slik at man ved denne oppgraderingen får full 
kontroll på at isolasjonen blir fullverdig. Det medtas også nødvendig noe oppretting pga 
skjevheter i ytterveggene, fugetetting mellom Lecavegger og eksisterende trekonstruksjoner. 
Det anbefales benyttet såkalt krysslagt utlekting ved etterisolering, for å oppnå redusert antall 
kuldebroer og dermed bedre samlet isolasjonseffekt. Alternativt kan det i detaljprosjekteringen 
vurderes å benytte en ny type isolert stenderverk som gjør at man sannsynligvis vil kunne klare 
å oppnå tilstrekkelig U-verdi med noe tynnere isolasjonslag. 
 

5.1.2 Vinduer 
De fleste vinduene ble skiftet for 20-25 år siden, mens de store stuevinduene og flere 
kjellervinduer 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 kapittel 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.  I enkelte av byggene er det satt inn ekstra 
stuevinduer i sørvendt fasade, og det er visse branntekniske betenkeligheter med noen av 
disse. Det må derfor avklares om vinduene skal gjenbygges eller erstattes med tilsvarende 
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vinduer av tilstrekkelig brannklasse. For enkelte av boligene er det satt inn vinduer med andre 
formater enn de opprinnelige vinduer, og man må registrere disse for deretter å bestemme om 
de skal tilbakeføres til sin opprinnelige størrelse. I tiltaket er også medtatt enkelte arbeider i 
tilknytning til ytterveggene i kjelleretasjen. Verandadører og ytterdører anbefales skiftet for å 
oppnå enhetlig standard og utseende i borettslaget som helhet, og for å få tilfredsstillende 
isolasjonsverdi på alle dørene. Dessuten vil dette være en fordel i forbindelse med løpende 
vedlikehold. 
 

5.1.3 Tak 
Som en del av dette tiltaket er det forutsatt at ytterveggene ”forhøyes” slik at det etableres en 
gesims med tilfredsstillende høyde for oppforingen og etableringen av ny lufting av 
takkonstruksjonene. Dette gjør at tilleggsisolering og bedret lufting av takene kan gjennomføres 
uavhengig av arbeidene på ytterveggene. Garasjer inngår ikke i prosjektet og bygningsmessige 
tiltak på tilstøtende vegger må gjennomføres slik at de ikke kommer i konflikt med garasjene – 
dvs at tilleggsisoleringen føres ”rundt” garasjene på gavlveggene. 
 

5.1.4 Installasjoner 
Utvendige elektroinstallasjoner på fasader (både elektroskap tilhørende Troms Kraft og kabel-
TV-anlegg) og utelysanlegget må justeres og delvis legges om som følge av de 
bygningsmessige arbeidene som er beskrevet foran.   
 

 
 

Elektroskap som må flyttes frem pga tilleggsisolering og ny kledning. 

 
5.1.5 Tilbygg 

Prosjekteringsgruppen har nøye drøftet forholdet til de eksisterende inngangspartiene og 
verandaene. Tilleggsisoleringen, vindtettingen og ny fasadekledning blir vanskeliggjort dersom 
man skal bygge omkring inngangspartiene og verandaene. Det vil måtte utføres 
kostnadsdrivende tilpasningsarbeider ved alle tilslutninger til både inngangspartiene og 
verandaene. Når de samme konstruksjonene dessuten er dårlig fundamentert og beveger seg 
med årstidene, vanskeliggjør slike forhold tilpasningsarbeidene ytterligere. Fullstendig 
omfundamentering eller utbedring av dagens fundamenteringsløsning har vært drøftet, og 
begge deler er mulig, men ikke uten betydelige kostnader. Også etter slik ny fundamentering vil 
tilpasningsarbeidene i forbindelse med tilleggsisoleringen og ny fasadekledning bli de samme 
og det vil helt klart være svakheter omkring tilbyggene. Prosjekteringsgruppen har derfor 
kommet til at man vil anbefale å rive både inngangspartiene og de eksisterende verandaene, 
slik at både tilleggsisolering, ny fasadekledning og nye innganger og verandaer kan utføres på 
en bygningsmessig forsvarlig måte. På denne måten vil også brannskillet mellom de midtre 
leilighetene kunne utføres tilfredsstillende. Det er alt i alt betydelige bygningstekniske fordeler 
forbundet med å rive bestående inngangspartier og verandaer. Kostnadsforskjellen i forhold til å 
basere arbeidene på tilpasninger rundt de nevnte konstruksjonene vil være ubetydelige. Vi 
anbefaler derfor riving av inngangspartier mot Stærvegen og inngangspartier med tilhørende 
verandaer mot Rypevegen som utgangspunkt for forprosjektet, og dette er i forprosjektarbeidet 
drøftet med prosjektlederen og styrerepresentanten. 
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Oppføringen av nye boder, innganger og verandaer fører til følgende fundamenteringsarbeider: 
 
 Alle utvendige eksisterende fundamenter fjernes.  
 Det støpes nye stripefundamenter med såle og telesikring under boder ved boligtype A og 

B. For boligtype A er fundamentene bæring for bod, altan og brannskilleveggen i midten av 
bygning.  

 Det støpes punktfundamenter med såle og telesikring under søylepunkt mellom bodene.  
 Ved boligtype B utføres samme fundamentering med såle/stripefundament under 

boder/inngang. I tillegg nytt punktfundament med såle under søylepunkter til bæring av 
taket over innganger.  

 Det støpes nye punktfundamenter med såle under 5 stk. søylepunkter til bæring av 
verandaer for hustype B. 

 Bæresystem for altaner utføres med bjelke/søylesystem i limtre. Søyler plasseres i aksene 
med centeravstand ca 5,70 m. Søyledimensjon 120x120mm. Bjelkedimensjon 120x400mm. 
Samme bjelke/søyledimensjon ved hustype A og B.  

 Brannskillevegg i boder plasseres på tverrbjelke av limtre 120x240mm. Limtrebjelken 
fastgjøres mot eksisterende betongvegg med beslag og på ny fundamentvegg til boder. 
 

5.1.6 Kostnader 
Kostnadene det dette tiltaket er beregnet til: 
 

Rivingsarbeider eksisterende balkong-"tilbygg", boder m.m. kr. 580 000

Riving fasadekledning inkl. lekter, vinduer og dører kr. 840 000

Asbestsanering kr. 740 000

Graving og fundamentering nye balkonger og inngangspartier kr. 240 000

Nye verandakonstruksjoner inkl. bærekonstruksjoner, Type A kr. 580 000

Nye verandakonstruksjoner inkl. bærekonstruksjoner, Type B kr. 380 000

Nye ytterboder inkl. bærekonstruksjoner type A kr. 330 000

Nye ytterboder inkl. bærekonstruksjoner type B kr. 510 000

Utlekting, isolasjon, vindtetting og oppretting, nye gesimser, kledn. kr. 3 350 000

Nye vinduer inkl. montasje og omramming kr. 2 300 000

Nye ytterdører og verandadører, inkl. montasje og tilpasninger kr. 770 000

Elektroinstallasjoner, demontering og remontering + nye inst. kr. 1 000 000

Sum tilleggsisolering, ny fasadekledning og vinduer kr. 11 620 000  
 

5.2 TAKTEKKING, LOFTSARBEIDER OG KJØKKENVENTILASJON 
Ut fra antakelse om svak dampsperrefunksjon under loftsbjelkelaget, muligheter for luftlekkasjer 
i tilslutninger langs leilighetsskillevegger og rundt piper, samt prinsippet om oppdriftsventilasjon 
i leilighetene, er det stor sannsynlighet for tilførsel av varm og fuktig inneluft opp til 
loftskonstruksjonen. Tiltak i tilknytning til loftene må derfor inkludere både tilleggsisolering (øket 
isolasjonstykkelse) og sikring av god lufting av selve takkonstruksjonen fra eksisterende 
loftshulrom.  
 
Dagens takkonstruksjon med tilhørende isolering er verken tilfredsstillende ut fra en 
energimessig betraktning eller ut fra en bygningsfysisk betraktning. Dårlig isolasjon kombinert 
med dårlig utlufting av takkonstruksjonen kan på sikt forårsake fuktskader i konstruktive deler 
av taket og i øvrige bygningsdeler. Etter vår vurdering er det nødvendig både å utbedre selve 
taktekkingen, luftingen av takkonstruksjonen og å bedre isolasjonen på takene. Det foreslås 
opplekting av tak, med etterisolering i form av mineralull granulat innblåst gjennom hulltaking i 
eksisterende taktro. Tilstrekkelig luftespalte over isolasjonen på laveste tak, kombinert med 
ettermontering av luftelyrer på de høyeste delene av takene, vil gi tilfredsstillende lufting av 
loftene. I dette tiltaket er også inkludert nye takrenner, siden de eksisterende er skadet av 
isdannelser, og nye taknedløp som tilkobles overvannsledninger under terreng. Det er også 
inkludert nye kanaler for kjøkkenavtrekk, som fra eksisterende kjøkkenhetter føres opp over tak 
for å slippe tilførsel av fuktig varm luft helt oppunder takutstikkene. Det finnes klare eksempler i 
borettslaget på at tilførsel av slik varmluft fører til isdannelser og bygningsskader.  
 
Dette tiltaket kan om nødvendig utføres helt uavhengig av alle andre tiltak i borettslaget. 
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Kostnadene er beregnet til: 
 

Hulltaking tekking og taktro. Riving gesimsbeslag, nedløp. kr. 350 000

Tilleggsisolering, opplekting, ny taktro og ny taktekking kr. 2 075 000

Arbeider i forbindelse skorstein kr. 90 000

Gesimsbeslag, takrenner og nedløp kr. 170 000

Ventilasjonskanaler fra kjøkken til tak, takhatt, hulltaking kr. 415 000

Sum taktekking, loftsarbeider og kjøkkenventilasjon kr. 3 100 000  
 

5.3 DRENERING OG ETTERISOLERING GRUNNMUR, UTOMHUSARBEIDER 
Drenering rundt ulike hus i borettslaget er gjort i forskjellige tidspunkter, senest 2006-2007. 
Dreneringen synes ikke å være tilfredsstillende i og med at enkelte vegger er unntatt i tidligere 
utførte arbeider og avslutningen i overgangen mot terreng er mangelfullt utført. Disse 
forholdene, sammen med at taknedløpene delvis avsluttes over terreng og delvis er ført ned til 
dreneringen, gjør at vi anbefaler at det graves opp langs alle grunnmurene (unntatt der det er 
bygd garasjer), at kjellerveggene isoleres og at det legges ny grunnmurplast med 
tilfredsstillende avslutningslist langs toppen. Det etableres også nytt overvannssystem for alle 
byggene. 

 
Alt takvann føres til husdrenskummene i lukket rørledning. Overvannsledningene legges så vidt 
mulig i samme trase som drensledningene. Ny drensledning legges rundt alle bygninger, 
avsluttes inn mot garasjebygningene, hvor disse er bygget sammen med boligene. 
Drensledning føres til husdrenskum. Drensledning må etableres i grøft med drenerende 
masser, og beskyttende fiberduk. Det anbefales at tilbakefylling over og rundt drensledningen 
bør utføres med tilførte drenerende masser. Dvs. masser i grøft bør utskiftes til egnet pukk 
(4/16 eller 8/16 fraksjon) for optimal drenering.   
 
All eksisterende asfalt rives, fjernes og bortkjøres. Eksisterende asfaltering er i svært dårlig 
stand, og fallforholdene er ikke optimale. Det må påregnes graving/avretting av øverste laget, 
og utlegging av nytt bærelag for ny asfaltering. Ny asfaltering etableres med fall fra husene, og 
fall mot overvannskummer. En stor del av eksisterende gressarealer vil bli oppgravet i 
forbindelse med drenering. Det utlegges vekstjord og sås i disse arealer.   
 
Følgende arbeider er inkludert i dette tiltaket: 
 

Riving vinduer kr. 40 000

Fjerning av asfalt kr. 80 000

Oppgraving av grunn og utskifting av masser kr. 50 000

Grøft ved yttervegg kr. 40 000

Etterisolering og puss kr. 400 000

Nye vinduer kr. 290 000

Drens kr. 90 000

Utbedring underlag og asfalt kr. 310 000

Jord og gress kr. 110 000

Gjenfylling mot yttervegg kr. 100 000

Sum drenering, etterisolering grunnmur, utomhus kr. 1 510 000  
 

5.4 UTVENDIG VANN- OG AVLØP 
Det er foretatt undersøkelser av utvendige VA-anlegg og det er avdekket akutte og betydelige 
behov for oppgraderinger, som delvis blir foretatt i forkant av de aktuelle ombyggingsarbeidene. 
Undersøkelsene er delvis dokumentert i form av rapport og video med kamerainspeksjon. 

 
Generelt: 
Tromsø kommune v/ vann- og avløp har de senere år skiftet ut det offentlige ledningsnettet i 
Ørneveien, Rypeveien, Stærveien og Måseveien, dvs. at alle offentlige ledninger som 



  ARKITEKTKONTORET AMUNDSEN AS, Postboks 101, 9251 Tromsø. Telefon 77 60 69 70. E-post: ba@arkitektamundsen.no
     

 

HÅPET II BORETTSLAG 
REHABILITERING REKKEHUS  
FORPROSJEKT 15.9.2012        side 22  

 

                                 
P:\11.44 Håpet II, forprosjekt rekkehus\6 Prosjekt\61 ARKs beskrivelse\Forprosjekt-BA.docx                       22.09.12 

 

 

borettslaget er tilkoblet er av nyere dato. Internt i borettslaget er eksisterende vann- og 
avløpsledninger av eldre dato, og da i hovedsak fra den tid da borettslaget ble bygd. 
Eksisterende avløpsledning internt i borettslaget er av type «fellesledning», dvs. den samler 
opp både overflatevann og avløpsvann. Dagens krav til slike ledninger er at de skal separeres, 
dvs. at det skal være egne ledninger for hhv. avløpsvann og overflatevann tilpasset det 
offentlige ledningsnettet i gaten.  
 
Utvendig VA-anlegg: 
For boliger med adresse Rypeveien, er vann og avløp fra boenhetene i hver husrekke 
sammenkoblet under hver husrekke og ført som felles ledning til offentlig ledning i vei etter 
følgende system: 
- Adresse 36,38,40,42 - er tilkoblet offentlig ledningsnett i Rypeveien. 
- Adresse 44,46,48,50 - er tilkoblet offentlig ledningsnett i Rypeveien. 
- Adresse 52,54,56,58 - er tilkoblet offentlig ledningsnett i Rypeveien. 
- Adresse 60,62,64,66 - er tilkoblet offentlig ledningsnett i Rypeveien 
- Adresse 63,68 - er tilkoblet offentlig ledningsnett i Rypeveien. 
 
Boliger med adresse Stærveien er tilkoblet offentlig vann- og avløpsledninger i Måseveien. 
Felles ledning ligger i mark på plen på byggenes vestside. Fra hvert enkelt rekkehus er det 
felles uttrekk tilkoblet fellesledningen. 
 
For å avdekke tilstand på eksisterende avløpsledninger har disse blitt inspisert gjennom filming 
og fotografering. Resultatet av dette foreligger i egen rapport, hvor det fremkommer at 
ledningene har vært utsatt for sig/bevegelse og har gjennom dette fått brudd, motfall og til dels 
store deformasjoner. 
 
Bunnledninger: 
Eksisterende avløpsledninger under bygget (bunnledninger) er blitt kontrollert gjennom filming 
og fotografering. Resultatet viser at ledningene ligger stabilt og har akseptable fallforhold. 
Ledningene er imidlertid delvis opptært slik at tiltak/utbedring bør iverksettes. 
 
Kostnadene er beregnet til: 
 

Grøfter utv. VA-anlegg kr. 150 000

Nye utvendige VA ledninger kr. 210 000

Nye kummer kr. 200 000

Riving eksisterende VA kr. 50 000

Tilknytninger/tilpasninger kr. 80 000

Utbedring bunnledninger kr. 1 230 000

SUM kr. 1 920 000  
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6 KOSTNADER 

6.1 GRUNNLAG FOR BEREGNINGENE 
Kostnadsberegningene er basert på mengdeberegninger og erfaringstall fra prosjekter med 
tilsvarende vanskelighetsgrad. 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 kan for eksempel gjelde eventuell utbedring av 
bunnledingene under kjellergolv i husene. 
 
Overslagene er satt opp slik at de enkelte tiltakene som rehabiliteringen er delt opp i er oppgitt 
med egne summer. 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. 15.8.2012. Prisstigningen er 
basert på en årlig stigning på ca 3,5 %, og det kan i den forbindelse nevnes at den siste 
indeksen fra SSB viser en årlig prisstigning for eneboliger på 3,1 % og for boligblokker på 2,5 
%. Det er videre regnet prisstigning på samlet byggekostnad inkl. reserven i ca 1 år, det vil si at 
det er antatt byggestart sommeren 2013. 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 verandaer, vinduer eller arbeider i tilknytning til 
trappegangene og inngangene. Det gjøres også spesielt oppmerksom på at eventuelle 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. 
 

6.2 SAMLEDE KOSTNADER 
Vi har beregnet de samlede kostnadene i forbindelse med den foreslåtte rehabiliteringen som 
angitt nedenfor.  
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Beskrivelse Kostnader

Tilleggsisolering og fasadearbeider 11 620 000

Taktekking og loftsarbeider inkl. kjøkkenventilasjon 3 100 000

Drenering og etterisolering kjellervegger 1 510 000

Utvendige vann- og avløpsledninger 1 920 000

Sum tiltak 18 150 000

Rigg- og drift av byggeplassen 3 267 000

Entreprisekostnader 21 417 000

Generelle kostnader, ca 15 % av entreprisekostnadene 3 220 000

Byggekostnader 24 637 000

Reserve, ca 15 % av byggekostnadene 3 700 000

Lønns- og prisstigning, ca 3,5 % årlig 1 490 000

Merverdiavgift, 25 % 7 460 000

Prosjektkostnad 37 287 000

AVRUNDET PROSJEKTKOSTNAD 37 300 000  
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7 ANBEFALING 

7.1 VURDERING AV TILTAKENE. 
Vi har 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 og fasadearbeider 

Dette tiltaket har nær sammenheng med byggingen av nye innganger, boder og 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, og gir reduserte vedlikeholdskostnader for hele borettslaget i 
flere år fremover. 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 på 
det sterkeste fraråde – bl.a. siden vinduene gir større effekt på energisparingen enn 
tilleggsisoleringen og ikke minst siden nye vinduer vil bedre innemiljøet betraktelig.   
 
Etterisolering anbefales pga. ønske om redusert energibruk. Et alternativ med kun å skifte 
kledning kan overhodet ikke anbefales. Kledning, vinduer og dører skiftes - og det 
etterisoleres i tilbaketrukket nisje rundt selve inngangen.  
 
Nye verandaer, boder og inngangspartier er et tiltak som har nær sammenheng med 
tilleggsisoleringen og nye fasader. Dersom man skulle ønske å beholde dagens verandaer, 
vil dette som tidligere nevnt vanskeliggjøre tilleggsisoleringen og tettingen rundt 
verandaene, og effekten av tilleggsisoleringen vil bli redusert – om enn ikke betydelig. 
Dessuten har tiltaket brannteknisk betydning i og med at bestående boder ikke har den 
branntekniske kvaliteten de etter gjeldende forskrifter skal ha. Boder, verandaer og 
inngangspartier gis et samlende, enhetlig og tidsriktig uttrykk med bestandige materialer og 
praktiske løsninger.  
 
Nye boder og verandaer tillater en grundigere fasaderehabilitering, gir alle leilighetene et 
funksjonelt og utseendemessig løft, og bedrer brannsikkerheten. Det forbedrer således 
både de bygningsfysiske forhold og bomiljøet generelt i positiv retning.  
 
Alle forhold tatt i betraktning anbefaler vi derfor dette tiltaket gjennomført i sin helhet. 

 
2. Taktekking, loftsarbeider og kjøkkenventilasjon 

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 og etablering av bedret lufting på takene. Isolasjonen 
på taket er i dag ikke påfallende dårlig, men den tilfredsstiller på langt nær dagens krav. 
Dårlig isolasjon sammen med dårlig lufting av takkonstruksjonen gir som helhet et dårlig 
tak. Det er inkludert i dette tiltaket at man hever brannskilleveggene mellom leilighetene, og 
tetter med ubrennbar isolasjon oppå – et særdeles viktig tiltak med tanke på sikkerheten 
generelt i borettslaget.  
 
Arbeidene på taket kan utføres uavhengig av alle øvrige tiltak, og de kan derfor utsettes til 
senere, og de kan da gjennomføres som ekstraordinært 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. En 
utsettelse av taktekkingen vil føre til at de totale kostnadene blir 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 
nødvendig å redusere kostnadene i første fase av rehabiliteringsprosjektet, er dette et tiltak 
som kan vurderes utsatt.  
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3. Drenering og etterisolering av kjellervegger, utomhusarbeider 
Asfalt / vei mot Stærveien må i hovedsak legges på nytt, med slukrenne foran garasjer. 
Drenskummer må skiftes, og ny grøftebunn etableres. Tiltaket anbefales gjennomført i 
forbindelse med øvrige utomhus gravearbeider og utvendig etterisolering av kjellervegger. 
 
Vi anbefaler at eksisterende asfalt fjernes, fallforhold utbedres og det legges ny asfalt. 
 

4. Utvendig Vann- og Avløp 
Utvendige avløpsledninger må, både pga. tilstand, og pga. offentlig krav om separering av 
avløpsvann- og overflatevann, skiftes ut i sin helhet. I denne forbindelse skiftes også 
vannledning som ligger i samme grøft. Ved utskifting må overvann og avløpsvann 
separeres i egne ledninger (kommunalt krav).  Avløpsledningene under bygget 
(bunnledninger) ligger stabilt og med akseptable fallforhold. Disse har imidlertid noe tæring 
og det anbefales derfor at disse renoveres gjennom «trekking av strømpe innvendig i 
ledningen». Dette er en anerkjent og vel utprøvd metode som gir ledningene tilnærmet 
samme kvalitet som nye ledninger. 

 

7.2 REDUSERTE KOSTNADER 
Basert på våre vurderinger foran, kan det tenkes visse reduksjoner ved at ikke alle anbefalte 
tiltak gjennomføres fullt ut. Borettslaget kan som et minimum gjennomføre følgende tiltak: 
 
Tiltak Beskrivelse Kostnader

anbefalt alternativ

5.1 Tilleggsisolering og fasadearbeider 11 620 000

5.2 Taktekking og loftsarbeider inkl. kjøkkenventilasjon 0

5.3 Drenering og etterisolering av kjellervegger 1 510 000

5.4 Utvendige vann- og avløpsledninger 1 920 000

Sum tiltak 15 050 000

Rigg- og drift av byggeplassen 2 710 000

Entreprisekostnader 17 760 000

Generelle kostnader, ca 15 % av entreprisekostnadene 2 670 000

Byggekostnader 20 430 000

Reserve, ca 15 % av byggekostnadene 3 070 000

Lønns- og prisstigning, ca 3,5 % årlig 1 240 000

Merverdiavgift 6 190 000

Prosjektkostnad 30 930 000

AVRUNDET PROSJEKTKOSTNAD 30 900 000  
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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 at omfanget vil bli noenlunde som foreslått av 
oss, kan det antydes følgende fremdrift for det videre arbeidet: 
 
Intern behandling i borettslaget  oktober/november 2012 
Vedtak om gjennomføring  desember 2012 
Oppstart detaljprosjektering  januar 2013 
Detaljprosjektering   januar – mars 2013 
Anbudsutsendelse    april 2013 
Anbudsfrist, ca    1.5.2013 
Anbudsinnstilling til borettslaget , ca 15.5.2013 
Intern behandling i borettslaget  mai 2013  
Vedtak om igangsetting, innen  1.6 2013 
Kontraktsforhandlinger   juni 2013 
Byggestart    juni 2013 
Ferdigstillelse     mai 2014 
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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 og 
inngangspartier 

 Asbestsanering 
Egne sikkerhetstiltak gjennomføres og eventuelle 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 
Inngangspartier må sikres 

 Gravearbeider 
Sikring av hull for fundamenter og grøfter for rør 

 
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. Bl.a. følgende forhold må vurderes og beskrives: 
 

 Arbeid nær høyspentledninger, elektriske installasjoner og installasjoner i grunnen:  
Kontroll av registreringer før graving igangsettes. Stenging av tilførsler for kraft og vann før 
arbeidet starter. 

 Arbeid på steder med passerende trafikk:  
Stor forsiktighet ved utkjøring fra byggeplassene til aktuell gate, og påpasselighet ved sving 
inn til byggeplassen. 

 Arbeid hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme:  
Løsmasser fjernes slik at det ikke er risiko for ras. Det etableres tilfredsstillende 
graveskråning. 

 Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler, inkl. utgraving av 
eksisterende fundamenter:  
Vurdering av stedlige massers beskaffenhet og balanse hensyntas ved utgravingsarbeider. 

 Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander:  
Forskriftsmessige stillaser, sikring og merking av kanter. Ryddig byggeplass, bruk av 
personlig verneutstyr, unngå arbeid under der det er nedfallsrisiko. 

 Arbeid som inkluderer riving av bærende konstruksjoner:  
Etablering av nødvendige avstivinger mens riving pågår og inntil ny bæring er etablert. 

 Arbeid med montering og demontering av tunge elementer:  
Bruk av godkjent løfteutstyr, personlig verneutstyr og generell aktsomhet. 

 Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller 
vibrasjoner:  
Bruk av personlig verneutstyr og nødvendig avsug på maskiner og utstyr. Bruk av 
klassifisert utstyr. 

 Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre 
belastninger for SHA, eller som kan innebære krav til helsekontroll:  
Rivearbeider må utføres av personell med kompetanse og erfaring for tilsvarende arbeid. 
Spesielt omfatter dette saneringsarbeider av miljøfarlige stoffer, herunder eventuell 
forekomst av asbest. 
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 Arbeider med korte tidsfrister som medfører økt fare for arbeidsulykker:  
Tilstrekkelig bemanning og god fremdriftsplanlegging. Vurdere øket tidsbruk innenfor 
fristene og/eller øket bemanning. Varsling av slike situasjoner til byggeledelsen. 

 Arbeider som medfører kutt- eller klemskader:  
Bruk av personlig verneutstyr og forsiktighet i bruk av skarpe gjenstander/verktøy. 

 Delvis idriftssetting av tekniske anlegg:  
"Sidemannskontroll" for kontroll at det er klart for videre arbeid. 

 Arbeid som innebærer fare for ulempe knyttet til støv eller støy for naboer:  
Spesielt støyende eller støvende aktiviteter varsles og skal ikke foregå utenom ordinær 
arbeidstid. 

 Byggene vil være bebodd i byggefasen, og det skal utvises spesiell aktsomhet for å 
forhindre skader eller ulempe for borettslagets beboere. 
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10 TEGNINGSOVERSIKT 
Som en del av forprosjektet følger følgende tegninger datert 15.9.2012: 
 
Hus mot Rypeveien 
A20-A-2 Plan 1 Etasje      m. 1:100 
A20-A-3 Plan 2 Etasje      m. 1:100 
A40-A-1 Fasader Nord og Vest     m. 1:100 
A40-A-2 Fasader Sør og Øst     m. 1:100 
 
Hus mot Stærveien 
A20-B-2 Plan 1 Etasje      m. 1:100 
A20-B-3 Plan 2 Etasje      m. 1:100 
A40-B-1 Fasader Nord og Vest     m. 1:100 
A40-B-2 Fasader Sør og Øst     m. 1:100 
 
 


