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Hva har vi gjort så langt?
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• Forprosjekt med OBOS prosjekt AS
• Åpent anbud for med forhandlinger
• Gjennomført beboermøte 
• Ekstern kvalitetssikring av Bugge prosjekt AS
• Ny prisinnhenting og forhandlinger

• Alle opsjoner lagt inn
• Økte materialkostnader 

• Ekstern kvalitetssikring av Bugge prosjekt AS



Hvorfor?
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Hvorfor?
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✓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
✓ Vil forhindre sopp- og råteskader
✓ Lavere energiforbruk (bidra til det grønne skiftet)
✓ «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



Hva skal gjøres?
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• Takutbedring (ny takpapp og sjekk av råte i undertak)
• Ny kledning med tilleggsisolering
• Ny kledning på boder fra borettslaget opprinnelse
• Nytt terrassegulv med rekkverk (på balkonger)
• Utskifting av vinduer og balkongdører
• Reparasjon av betongbalkonger



Fasade

20XX 7

• Gammel fasadekledning rives. Markiser, varmepumper, lys, og stikk 
demonteres og lagres for remontering. Kabler på fasade de og 
remonteres.

• Det monteres ny vindsperre, ny lufting og ny ferdigbeiset liggende 
kledning og musebånd. Ny sålebenk, vannbord utføres i impregnert 
treverk.

• Det skal lektes ut og tilleggsisoleres med 5 cm isolasjon. På vegger 
som på grunn av plass ikke kan fores ut, skal gammel isolasjon byttes 
ut med bedre kvalitet og ny vindsperre og liggende kledning 
monteres.

• Fasadene leveres med grunning og ett strøk, toppstrøk taes på 
plassen

• Overflatebehandling av grunnmur og vegger i underetasje



Vinduer og dører
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• Vinduer, balkongdører og inngangsdører skal byttes.
• Vinduene/ dørene monteres med nødvendig isolasjon, 

fuging og tape. Opprinnelige størrelser skal beholdes.
• Vinduene leveres med 3 lags glass. Ferdig malt med 

nye foringer og listverk. Listverk får synlige spikerhull. I 
stue blir det montert blomsterbrett med utkraging 7-8 
cm. 

• Utvendig har vinduene og balkongdørene hvit 
aluminiumkledning. 

• Balkong/verandadørene har 40 cm brystning.
Balkongdør
40 cm brystning
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Farge: Jotun-9938-Dempet-Sort 



Balkong i betong
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• Balkongene skal utbedres/betongrehabiliteres
• Skader, sår, løs bom etc. utbedres med godkjente 

materialer og etter anerkjente metoder.  
• Balkongene overflatebehandles og det legges en 

membran på minst 2mm tykkelse med sklisikring.



Balkong i tre
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• Det er medtatt 124 stk, terrasser/balkonger (størrelse 1,8 x 
4,0m) som skal ha nytt gulv i impregnert trevirke, rekkverk 
med liggende beiset kledning og med buet impregnert 
håndløper.



Tak

20XX 12

• Gammel takpapp rives ned til undertak
• Undertaket sjekkes for eventuell 

råteskade, ny tekking med papp legges. 
• Tak over innganger og boder skal få ny 

tekking likt hovedtaket. 
• Det blir montert nye beslag, pipehatter, 

luftehatter, takrenner og nedløp.
• Takstiger til feier 



Boder
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• Kledning på bodene skal rives og ny 
kledning monteres. 

• Nye låsbare boddører skal monteres.
• Bodene beises i vedtatt farge
• Ny takpapp



Hvor mye vil det koste?
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• Totalkostnaden er beregnet til 90,4 millioner kroner



Finansiering og kostnad per bolig
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Oppstart
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• Forbehold om Generalforsamlingens godkjennelse
• Det er planlagt oppstart rett over påske dersom alle forhold er avklart.
• Det vil bli iverksatt arbeider på flere boligrekker av gangen. Det startes 

med boligrekke 1 og fortsetter i stigende rekkefølge. 
• Tidsaspekt vil variere da det er forskjeller mellom de enkelte 

bygningstyper.
• Prosjektet skal gå kontinuerlig og pågå i ca 2 år fra oppstart.
• Leilighetene vil være beboelig i hele byggeperioden.
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Hvordan? - Organisering
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• Styret i Helgedal Borettslag

• Bugge Prosjekt AS: Overordnet kontroll og oppfølging.

• ByggConcept AS: Prosjektleder, samt SHA ansvarlig.

• KF Entreprenør AS: Utførende entreprenør og HMS 
ansvarlig for sine



Byggherreombud
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• Styrets forslag: Egil Johansen
• Følge opp prosjektleder og entreprenør når det gjelder borettslagets 

plikter angående Byggherreforskriften.
• Legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
• Være bindeledd mellom andelseiere/styret og 

entreprenør/prosjektledelse
• Registrere reklamasjoner.
• Følge opp risikoforhold i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

SHA, HMS
• Gjennomføre kontroller og kvalitetssikring.
• Delta på  framdrift – og prosjekteringsmøter.
• Rapportere til styret.



Andelshavers ansvar
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• Entreprenør vil ta kontakt med hver enkelt andelshaver minimum 2 
uker før oppstart på din andel for gjennomgang av hva som skal 
gjøres

• Jfr. Borettslaget vedtekter 5-1 (6) Andelseieren har det hele og fulle 
ansvar for vedlikehold av påbygg, tilbygg, platting m.v. som 
andelseieren har oppført. 
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Videre prosess
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• Beboermøte 2 01.03.2022
• Generalforsamling 24.03.2022 kl. 1830



Spørsmål og svar
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www.helgedal.no

http://www.helgedal.no/

