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Presentasjon 

rehabiliteringsarbeider

Helgedal Borettslag.

Informasjonsmøte 23.09.2021



Deltakere:

Atle Andresen KF Entreprenør AS

Kåre Brynildsen OBOS Prosjekt AS

Magnus Lie Nilsen OBOS Prosjekt AS



Januar 2020, avtale med styret om rehabilitering.

OBOS Prosjekt AS bistår styret fra beskrivelse til 

ferdigstillelse av arbeidene.

Utarbeidelse av tilbudsbeskrivelse.

Priset av fem entreprenører.

Styret har valgt den mest aktuelle entreprenøren etter 

grundig vurdering i samarbeid med OBOS Prosjekt.



Borettslaget er nå rundt 45 år og følgende 

arbeider bør vurderes:

• Takutbedring

• Ny kledning med tilleggsisolering, ink boder

• Nytt terrassegulv med rekkverk

• Utskifting av vinduer og balkongdører

• Reparasjon av betongbalkonger



Tak:

• Omlegging etter 20-30 år iflg SINTEF-tabell.

• Tekking av hovedtak og boder inklusive 

beslagsarbeider.

• Forsikring? Forhindre lekkasjer.



SINTEF Byggforskserien



Grodd tak



Tak over inngangsparti



Kledning:

• Utskifting etter 40 til 60 år.

• Eksisterende kledning er ikke fagmessig utført.

• Sprekker og råteskader.

• Uvisst hvilke skjulte skader som er oppstått, ingen 

destruktive undersøkelser er gjort.

• Ny kledning, med etterisolering som opsjon.

• Sikring mot skadedyr.

• Bedre inneklima.

• Lavere energikostnader.



SINTEF Byggforskserien



Råte



Oppsprukket endeved



Råte i endeved



Råte og sprukken kledning



Vinduer/balkongdører:

Antatt at vinduene er fra ca 2000.

Usikker tilstand og grad av vedlikehold.

Nye vinduer gir energisparing og bidrar til bedret 

inneklima.

Bedre tetting rundt nye vinduer.

Mindre vedlikehold.



SINTEF Byggforskserien



Råte i omramming



Vindu i dårlig forfatning



Vindu i dårlig forfatning



Betongbalkonger:

Rapport over foretatt betonganalyse.

Ingen funn som tilsier utvidede tiltak.

Begrenset mekanisk reparasjon.



Typiske betongskader



Typiske betongskader





3: Investering og finansiering
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• Nytt lån 70 millioner kroner

• To alternativer:

• Avdragsfri periode på 5 år. (altså kun renter 

1.41%) 

• Annuitetslån med renter og avdrag med 

nedbetaling over 40 år. (rente 1.41%) 

✓ Nullstiller» tilstand på alle fasader i boligselskapet. 
Kostnader tilknyttet vedlikehold vil være oversiktlige og 
minimale i 20 år+ etter rehabilitering

✓ Lavere vedlikeholdskostnader: budsjettet for 2021 til 
vedlikehold er 1,5 million kroner

✓ Bedre inneklima
✓ Lavere energiforbruk (vesentlig ved opsjon om etterisolering)
✓ «Estetisk løft» løft for borettslaget
✓ Samlet rehabilitering langt rimeligere enn sporadisk eller 

plutselig vedlikehold.
✓ Beregnet levetid på ulike bygningsdeler –

Utskiftning/rehabilitering før forfallet går for langt og skader 
på underliggende konstruksjoner oppstår.

✓ Normalt oppleves en verdiøkning i borettslaget



4: Videre prosess
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5: Spørsmål og svar
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