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Innledning
Ulsmåg borettslag er oppført på begynnelsen av 
1970-tallet og består av 267 leiligheter fordelt på 5 
blokker. Det er nå avdekket et generelt behov for 
rehabilitering av bygningsmassen, og opp gradering 
av tekniske løsninger. 

Det siste året har det vært jobbet med å utarbeide et 
program for rehabilitering av borettslaget. Fylkesnes 
AS er engasjert av styret i borettslaget til å planlegge 
og å følge opp rehabiliterings prosessen. De har satt 
sammen en prosjekterings gruppe som har jobbet 

med tiltak og løsninger for oppgradering av 
bygnings massen. Dette informa sjonsheftet vil gi en 
orientering om anbefalte tiltak og løsninger. I forkant 
av ekstra ordinær general forsamling vil det bli avholdt 
et informasjonsmøte. Kostnadsoverslag for de ulike 
tiltakene vil bli presentert i et eget skriv i forkant av 
informasjonsmøte. 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes i første 
kvartal 2018. 

Ulike tiltakspakker for rehabilitering 
Tiltakene er satt sammen i ulike tiltakspakker på 
bakgrunn av behov og kostnadsomfang. 
Det er satt opp en grunnpakke med tiltak som bør 

gjennomføres. Forskjellene i de ulike pakkene vil 
komme tydelig ere frem gjennom videre beskrivelse 
av tiltakene.

Grunnpakken inneholder tiltak  
innen følgende emner: 
• Ventilasjon
• Sanitær/vann og avløp  
• Tak
• Vinduer og balkongdører
• Renovasjonsløsning 
• Branntekniske tilpasninger
• Inngangsparti blokk D og E
• Etterisolering og fasadesystem 
• Balkongløsning (rehabilitering av dagens balkonger) 

Grunnpakke

Tilvalgspakker
Det er satt sammen tre tilvalgspakker som kan stemmes inn hver for seg i tillegg til grunnpakken. Pakkene 
kalles pakke 1, 2 og 3, der pakke 3 er den mest omfattende. De tre tilvalgspakkene inneholder endringer eller 
oppgraderinger av tiltak inkludert i grunnpakken. I tillegg kommer heisutskiftning med som et nytt tiltak i 
pakke 3.

Pakke 3: 
• Sentralisert varmtvann 
• Renovasjonsløsning med bossug 
• Balkonger - nye balkonger og 

etterisolering av balkongfasade 
• Heisutskiftning  

Pakke 2: 
• Renovasjonsløsning med 

bunntømt container
• Balkonger – nye balkonger 

og etter isolering av 
balkong fasade

Pakke 1: 
• Renovasjonsløsning med 

bunntømt container
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Orientering om de ulike tiltakene 

Balansert ventilasjon
Eksisterende ventilasjonsløsning i Ulsmåg boretts lag 
er basert på mekanisk ventilasjon. Dette vil si at 
forurenset inneluft trekkes ut gjennom avtrekks-
kanaler fra kjøkken og bad/toalett, mens friskluft 
tilføres gjennom ventilasjonsåpninger i ytterveggene. 

Ved etablering av nytt ventilasjonsanlegg vil det bli 
montert balansert ventilasjon med varme gjen vinning. 
Balansert ventilasjon vil si at det i selve ventilasjons-
anlegget blir tilført like mye luft som det trekkes ut. 
Luften som trekkes ut går gjennom en varmegjen-
vinner. I varmegjenvinneren blir den friske uteluften 
tilført varme fra inneluften, før den tilføres leiligheten. 
På denne måten reduseres energi behovet til 
oppvarming. 

Etablering av balansert ventilasjon
Etablering av balansert ventilasjon gjøres ved bruk av 
sentraliserte ventilasjonsaggregater som settes på 
taket. Det vil bli separate anlegg for hver opp gang. 

For å etablere balansert ventilasjon må det gjennom-
føres en del bygningsmessige tilpasninger.

Det må bygges nye tekniske rom på tak for 
plassering av luftbehandlingsaggregater. Nye 
tekniske rom bygges i tilknytning til eksisterende 
heishus. Det må også bygges innkassinger for 
kanalføringer på tak.

Kanaler fra tak og ned til leilighetene føres i 
eksisterende sjakter mellom WC og bad. Noen av 
kanalene gjenbrukes, mens andre kanaler må byttes. 
Vegg ved sjakt må åpnes opp, og ventilasjons kanaler 
ut til hver enkelt leilighet påkobles her. Kanalføringer 
inne i leilighetene føres i taket i gang. Taket må 
derfor senkes med 20-25 cm. I gangen vil det bli 
etablert ventilasjonskanaler med veggventiler for 
friskluft inn til soverom, stue og kjøkken. Avtrekksluft 
føres via ventiler på kjøkken, bad og toalett. 

Hvorfor balansert ventilasjon?
• Bidrar til reduksjon av radonnivå 
• Utnytter energien effektivt, tar vare på 

varmen og sparer strøm
• Sikrer tilstrekkelig luftutskiftning
• Filtrerer partikler fra uteluft og bidrar til  

et godt inneklima

• Fjerner fukt, svevestøv og andre forurens-
ninger fra inneluften, og reduserer risikoen 
for lunge- og luftveisplager, kondens og 
fuktskader 

Balansert ventilasjon vil bidra til et godt 
inne klima, samtidig som energibehovet til 
oppvarming reduseres. 

Takplan med utvidelse av 
teknisk rom og innkassinger 
for ventilasjons kanaler.  
Hvit farge indikerer utvidelse. 
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Sanitær/vann og avløp
Etablering av nytt sanitærteknisk utstyr
For å redusere faren for fuktskader etableres nye 
rørinstallasjoner som «rør i rør-system». Alle rør og 
koblinger samles i et vannfordelerskap tilkoblet avløp. 
Eventuell lekkasje vil bli raskt oppdaget og det er 
mulig å skifte vannrør dersom skade oppstår.

Andre tiltak: 

• Nytt vegghengt toalett for å redusere lydgjennom-
gang mellom leiligheter, og for lettere rengjøring

• Avløpsstamme med grenrør til hver leilighet skiftes
• Vannfordelerskap plassert i vegg mot sjakt mellom 

WC og bad

Bunnledninger
Det har blitt gjennomført en tilstandskartlegging av 
bunnledninger (avløp og spillvann). Kart leg gingen 
viste at bunnledningene var i svært dårlig stand. 
Dette vil bli utbedret ved en kombinasjon av å legge 
nye rør, og ved å benytte rørfornying. 

Pga. omfattende arbeider ved å grave opp og legge 
ned nye rør der eksisterende rør ligger, er det 
planlagt å montere nye rør langs langveggene i 
blokkene. Rørene vil da henges på veggene og være 
synlig innerst i bodene. 

På det siste rørstrekket ut til kum utenfor blokkene vil 
det bli benyttet rørfornying. Ved rørfornying renser 
man de gamle rørene, og deretter trekkes en 
glassfiberstrømpe gjennomtrukket med epoxy. Dette 
stivner til et hardt plastmateriale og fungerer som et 
nytt rør i det gamle røret. 

Varmtvann
Alle leiligheter har i dag egen varmtvannsbereder. 
Vannlekkasjer fra varmtvannsberedere og tilkob linger 
til disse utgjør en stor fare for vannskader. Ved å 
bytte alle berederne og i tillegg gjøre øvrige tiltak, vil 
faren for vannskader begrenses.  

Tiltak for en sikrere varmtvannsløsning
• Utskiftning av varmtvannsberedere 

• Installering av aquastop m/sensor. Denne 
installasjonen stenger vanntilførselen automatisk 
dersom det skulle oppstå lekkasje

• Etablering av trau (vanntett kar) med sluk ved 
varmtvannsbereder i kjøkkenbenk. Ved eventuell 
lekkasje på bereder, koblinger eller avløp fra vask, 
ledes vann til avløp.

Sentralisert varmtvannsløsning 
 Pakke 3 
En annen mulighet for å redusere risikoen for 
vannlekkasjer er å etablere en sentralisert 
varmtvannsløsning. Med denne løsningen vil alt 
varmtvann bli fordelt ut til leilighetene fra store 
tanker plassert på taket. Vannet blir varmet opp ved 
bruk av energieffektive varmepumper, og en 
sirkulasjonspumpe i systemet sørger for at det alltid 
er varmtvann i rørene når vannkranen åpnes.

Fordelene med å velge sentralisert varmtvanns-
løsning er at energiforbruket til varmtvann blir 
redusert med ca. 2/3. Det vil også bli frigjort plass 
under kjøkkenbenk ved fjerning av eksisterende 
varmtvannsberedere. 

Bygningsmessige arbeider for ventilasjon og sanitær 
I forbindelse med arbeid knyttet til etablering av 
balansert ventilasjon og etablering av nytt sanitær-
teknisk utstyr, må vegg inn til sjakt åpnes opp i alle 
leiligheter. Dette gjøres på toalettet. Her må også 
gulvet tilpasses for etablering av nytt grenrør og 
toalett, og tak må åpnes opp for etablering av 
kanaler til ventilasjon og fremlegging av vannrør.

Taket må også åpnes opp på badet for fremlegging 
av rør. Vegger vil ikke bli påvirket av inngrep i tak.

Ved avslutting av arbeidene er det lagt til grunn å 
tilbakeføre toalettrommene med tilsvarende over-
flatebehandling som var før arbeidene startet. 
Dersom beboer ønsker oppgradering av overflater, 
kan dette utføres ved at beboer bekoster mellom-
legget. 

Det vil også bli utført arbeid på kjøkken i for bindelse 
med tilpasninger av kanalføringer til ventilasjon, og 
etablering av nye vannrør og trau med sluk. 
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Tak 
Alle blokkene har tidligere fått nye tak med legging av 
ny taktekking (folie eller papp) lagt på gammel 
tekking, med et mellomliggende lag av isolasjon. 
Tekkingen er av varierende alder. Isolasjonen i takene 
består av isopor og mineralull, til sammen 13-15 cm. 
Blokk A har noe mer isolasjon.  

Ved rehabilitering av tak legges det to lag tekking og 
fallisolasjon som er minimum 300 mm tykk. 
Isolasjonen har varierende tykkelse for å skape fall på 
takflaten slik at vannet ledes til taknedløp.

Utførelse av takrehabilitering 
Arbeid med takene vil ikke påvirke arbeid med 
øvrige tiltak eller gi noen inngrep i hver enkelt 
leilighet. Gammel tekking, heldekkende rulle steins-
lag og isolasjon rives og fjernes. I forbindelse med 
etter iso lering og tekking av tak vil det også bli gjort 
oppgraderinger av fasade på heishus. I oppgra derin-
gen inngår blant annet isolering og plate kledning. 

Vinduer og balkongdører 
Eksisterende vinduer og balkongdører har lav 
varmeisoleringsevne, samt at mange har høy alder 
og er i dårlig forfatning. Ved å skifte til vinduer og 
balkongdører som tilfredsstiller dagens standard til 
varmeisoleringsevne, vil man spare energi til opp-
varming og samtidig få et bedre inneklima. 

Nye balkongdører er tiltenkt å være av type skyve-
dører i stedet for sidehengslet dør. Dette for å 
frigjøre plass på balkongen.   

Renovasjonsløsning
Renovasjonsløsningen med bossnedkast gjennom 
sjakter i hver enkelt oppgang er dokumentert til å 
være en svært brannfarlig løsning. Denne løsningen 
gir også problemer med lukt og avfall som setter seg 
fast i rørene, samt håndtering av containere i bossrom. 

Det er mulig å oppgradere eksisterende løsning slik 
at brannkrav blir tilfredsstilt. Dette gjøres ved å skifte 
alle luker til røyktette luker, installere spjeld i sjakter 
som stenges dersom det skulle oppstå brann/røyk, 
samt etablere røykventilasjon i boss rom. Brannteknisk 

rådgiver og BIR anbefaler ikke dette som fremtidig 
renovasjonsløsning selv om det gjøres betydelige 
tiltak for å øke brann sikker heten. Myndighetenes krav 
til brannsikkerhet blir stadig strengere, og løsningen 
med inn vendige bossjakter kan bli forbudt i 
fremtiden. 

Prosjekteringsgruppen har utarbeidet to alternative 
utendørs renovasjonsløsninger. Det anbefales at det 
velges en av disse løsningene for håndtering av 
avfallet i borettslaget. 

Hvorfor etterisolering og ny tekking? 
• Alder på eksisterende tekking er høyere 

enn angitt normal levetid for denne type 
tekking 

• Ved å etterisolere taket vil man redusere 
energibehovet til oppvarming betydelig

• Etablering av nye ventilasjonsanlegg  
(og eventuelt sentraliserte 
varmtvannsberedere) vil medføre større 
inngrep i takkonstruksjonen. Store deler 
av taket må derfor tekkes på nytt.
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Nedgravde bunntømte containere
 Pakke 1  Pakke 2

En nedgravd bunntømt container består av et ned-
kast på bakkeplan og en container på 5m3 som er 
plassert under bakken. Dette er en brannsikker 
løsning, og man får en ryddig avfallsstasjon uten 
luktproblema tikk. Tilgangen er begrenset til 
beboerne som er tilknyttet anlegget. Ved tømming 
av containeren heises den opp og innholdet tømmes 
inn på bossbil. 

For å kunne heise opp containeren og tømme den 
på en bil, trengs det en stor bossbil med kran. Denne 
bilen setter krav til veier, tilkomst og oppstillings-
plass. Dette setter dermed begrens ninger for hvor 
det kan plasseres nedkast. 

Ved etablering av nedgravde bunntømte containere vil 
det bli to stasjoner for nedkast. Stasjonene vil inne holde 
nedkast for restavfall, papir/papp og plast. Den ene 
stasjonen er planlagt plassert ved blokk C, og den andre 
stasjonen ved eksisterende avfallsstasjon for papir/papp, 
plast, glass og metall ved blokk D. Container for glass 
og metall plasseres ved eksisterende containere.

Stasjonært bossug  
 Pakke 3 

I et stasjonært bossug blir avfall fraktet ved hjelp av 
luft i rørsystemer under bakken. Avfallet suges fra et 
nedkastpunkt frem til en terminal og videre inn i en 
oppsamlingscontainer. Ved tømming hentes 
containeren og fraktes til mottak. Stasjonært bos sug 
kan benyttes til restavfall og papir/papp. Det må 
etableres egne containere for plast, glass og metall.  

Terminal for oppsamling er tiltenkt plassert i samme 
område som eksisterende containere for papir/papp, 
plast, glass og metall. En slik terminal vil ha en grunn  -
flate på ca. 50 m2 og en høyde på ca. 4 m. Med 
denne renovasjonsløsningen vil det bli etablert 
nedkast for restavfall utenfor hver blokk. Nedkast for 
papir/papp og plast vil bli i nedgravde bunn tømte 
containere ved blokk C og D. Container for glass og 
metall vil ha samme plassering som eksisterende 
containere ved blokk D. 

Renovasjonsløsning med 
nedgravde bunntømte containere

Glass og metallNedgravde bunntømte containere - 
restavfall, papir/papp og plast
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Ved etablering av stasjonært bossug vil det bli behov 
for omfattende gravearbeid i hele området for 
nedlegging av rør. Dette vil derfor bli en kostbar 
løsning sammenlignet med nedgravde bunntømte 

containere for alle avfallsfraksjoner. Det må også 
gjøres tiltak i forbindelse med adkomst for tømmebil.

 

Branntekniske tilpasninger
Siden blokkene ble bygget på begynnelsen av 
1970-tallet er det kommet mange nye krav til 
brannsikkerhet i boliger. Ved omfattende 
rehabilitering stilles det krav til at brannsikkerheten 
minimum oppgraderes iht. forutsetninger gitt i 
byggeforskriften fra 1985. Planlagte tiltak i Ulsmåg 
borettslaget vil utløse krav til oppgradering av 
brannsikkerheten. Brannteknisk rådgiver har gjennom 
en tilstandskartlegging lagt frem ulike tiltak for å 
forbedre brannsikkerheten og for å tilfredsstille 
kravene i lovverket. 

Brannalarmanlegg 
Det er planlagt å installere brannalarmanlegg kategori 
1. Brannalarmanlegg kategori 1 inne bærer optiske 
detektorer i rømningsveier og fellesarealer, samt 
varsling i samtlige boenheter. Optiske detektorer er 
følsomme for både varme utvikling og røyk. 

I tillegg er det planlagt å montere avstillings panel og 
1 stk. optisk detektor i hver leilighet. På avstillings-
panelet er det mulig å slå av alarmen dersom feilaktig 
utløst, og før alarmen går i resten av bygget. 

Nedkast for papir/papp og plast Glass og metall Terminal for oppsamling Restavfall

Renovasjonsløsning med 
stasjonært bossug
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Røykventilasjon
Trapperommet skal være en sikker rømningsvei. For å 
oppnå et branntrygt trapperom må det blant annet 
røykventileres. Ved utløst røykdetektor skapes det et 
overtrykk i trapperommet ved hjelp av en vifte plassert 
i bunn. Røyken slippes ut gjennom en luke plassert i 
toppen av trappe rommet.  

Heissjakt røykventileres med mekanisk avtrekk (vifte) 
plassert i topp. Røykventileringen aktiveres ved utløst 
røykdetektor i heissjakt. 

Branncelleinndeling
Byggverk blir inndelt i brannceller. En branncelle er en 
avgrenset del av et byggverk der en brann ikke kan 
spre seg til andre bygninger eller andre deler av 
byggverket i løpet av en fastsatt tid. Leilighet, mellom-
gang og trappehus skal utgjøre egne brannceller.  

For å gjøre trapperommene og mellomgangene til 
egne brannceller er det planlagt følgende tiltak:  

• Trådglassfelt i trapperom erstattes med en kombi-
nasjon av betongvegg og mindre felt med 
brannsikkert glass

• Ombygging og tilpasning av inngangspartier i 
blokk D og E 

• Etablering av ny vegg i skille mellom rom foran heis 
og trapperom i underetasje i samtlige blokker

• Utskiftning av alle trapperomsdører til brannsikre 
dører

• Glassfelt i heisdørene blendes med brannsikker 
plate

I kjelleren i blokk C er det planlagt å etablere venti-
lert brannsluse med trykkavlastning mot trapp. Dette 
for å sikre at det ikke kan komme røyk fra trapperom 
og inn i tilfluktsrom. 
 

Andre brannsikkerhetstiltak
I trapperom monteres det nødlys som tennes 
automatisk dersom brannalarm utløses. Lysene er 
batteridrevet og vil dermed ikke bli påvirket av et 
eventuelt strømbrudd. Det vil også bli montert 
markeringslys ved utgangsdører. 

Inngangsparti blokk D og E
I blokk D og E er det leiligheter på samme plan som 
inngangspartiene. Ved brann i boenhet ved inngang/
utgang fra trapperom vil rømning fra trapperommet 
kunne blokkeres. For å oppnå trygge rømningsveier 
er det planlagt å etablere nye inngangspartier. 

Eksisterende døråpninger fjernes og mures igjen, og 
det etableres nye dør åpninger i betongvegg.

I forbindelse med etablering av nye inngangs partier 
vil det bli avsatt plass til parkering av sykler under 
takoverbygg.
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Fasade 
Eksisterende fasadeoverflater består av betong
elementer fra blokkenes byggeår. Disse ble rehabili-
tert på 90-tallet, men trenger nå vedlike hold grunnet 
nedbrytning av betong. Det er også påvist rustskader 
på armering og innfestnings punkter. Det er dermed 
behov for å gjøre utbedrende tiltak. Ved etter-
isolering utvendig og oppbygning av en ny 
fasadeoverflate, skapes det et tørt miljø for 
eksisterende fasade elementer som forhindrer videre 
nedbrytning av betong og armering.  

I presentasjonen som ble avholdt på generalfor-
samling i januar 2017 ble det presentert at eksister-
ende yttervegger i borettslaget har en varme-
isolerings evne som tilsvarer 2-3 cm med mineral ull. 
Beregningen av varmeisoleringsevne var basert på 
tegninger av opp bygning av yttervegger, og tidligere 
utførte beregninger av varmeisolerings evne. Ved 
prøvetaking av ytterveggene i forprosjek terings fasen 
ble det avdekket at veggene er isolert med isopor, og 
at veggene dermed har en isoleringsevne tilsvarende 
6-7 cm mineralull. Dette er fortsatt lite effektivt 
sammen lignet med dagens standard til varme-
isolering. 

Etterisolering
Ved etterisolering av fasader vil energibehovet til 
oppvarming reduseres betydelig. Man vil samtidig 
opp nå et bedre inneklima med mindre lokale 
temperaturforskjeller og «kuldestråling» fra dårlig 
isolerte vegger. 

Det er planlagt utvendig etterisolering på eksisterende 
fasade. Dette er mest gunstig mht. fukttransport i 
konstruksjonen, samt at man unngår å ta opp plass 
innvendig i leilighetene. For å oppnå en god varme-
isolasjonsevne etterisoleres det med 15 cm mineralull. 
Dette vil tilfredsstille dagens forskriftskrav til varme-
isoleringsevne i yttervegg.

Fasadesystem 
Ulsmåg borettslag er oppført i tidstypisk 70-talls-
arkitektur -og uttrykksform. Byantikvaren vil legge 
føringer for at dette ivaretas i en rehabiliterings-
prosess.

Oppbygningen av ny fasadeoverflate er planlagt utført 
med et puss-system på pussbærende plate. Disse 
platene vil bli lektet ut slik at man får en lufte spalte 
som vil sørge for god utlufting av konstruk sjonen. Med 
dette systemet vil det estetiske uttrykket bevares med 
mur/betong overflate.

Hvorfor etterisolering og nytt fasadesystem?
• Hindre videre nedbrytning av betong, 

armering og innfestninger av fasade-
elementer

•	Ny	luftet	fasadeoverflate	gir	lang	
holdbarhet

• Energibehovet til oppvarming reduseres 
betydelig

• Bedre inneklima med jevnere temperatur 
og reduksjon av “kuldestråling”
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Balkonger
Det er behov for rehabilitering eller utskiftning av 
balkonger av følgende årsaker: 

• Betongen og armeringen brytes ned

• Rekkverk ivaretar ikke krav til sikkerhet

• Spalteåpning mellom balkongelement og fasade  
er ikke branntettet

• Balkongene har ikke tilfredsstillende drenering  
og avløp    

Rehabilitering av eksisterende balkonger
Ved rehabilitering av eksisterende balkonger må 
betongen overflatebehandles. Dette gjøres ved å 
pigge og meisle der det er mest slitasje i betong-
overflater. Deretter overflatebehandles betongen  
slik at armeringen i betongelementene får en  
tilfreds stillende beskyttelse. 

Rekkverk sikres ved å tilleggsmontere glassfelt på 
inn siden av eksisterende rekkverk. På denne måten 
beholdes det arkitektoniske uttrykket, samtidig som 
rekkverket vil tilfredsstille gjeldende krav i teknisk 
forskrift. 

Det etableres branntetting i spalteåpning mellom 
balkongelementer og fasade, slik at røyk- og brann-
spredning hindres til ovenforliggende leiligheter ved 

eventuelt branntilløp. Utbedrende tiltak vil gi 
eksisterende balkonger en levetid på 15-20 år. 

Nye balkonger og etterisolering av balkong-
fasade 
 Pakke 2     Pakke 3 
Eksisterende balkonger fjernes i sin helhet, mens 
skillevegger blir stående som del av bærekonstruk-
sjon for nye balkonger.  

Nye balkonger lages i lette og brannsikre materialer, 
noe som vil gjøre det mulig å utvide balkongenes 
dybde med opptil 70 cm. Glass rekkverk vil tilfreds-
stille krav til sikkerhet og sam tidig gi godt lysinnslipp 
til leilighetene. Nederste del av rekkverket vil kunne 
folieres eller utføres med frostet glass for å begrense 
innsyn. Balkong dekker vil bli brannisolert og vann 
ledes til taknedløp plassert i skilleveggene. 

Ved utskiftning til nye balkonger vil fasaden på 
balkongsiden samtidig etterisoleres utvendig med  
10 cm mineralull. For å unngå kuldebro fra skille-
veggene og inn i leilighetene, vil disse også isoleres. 
Dette gjøres ved montering av 10 cm mineralull på 
hver side av skilleveggene. Utenpå mineral-
ullisolasjonen vil det bli montert plate kledning. 

Rehabilitering   
• Tilfredsstillende konstruksjonssikkerhet
• Sikring mot fall 
• Oppnår ikke tilfredsstillende drenering 

og avløp
• Rimelig løsning med kort levetid
• Balkongfasade vil ikke bli etterisolert

Leilighet før og etter utvidelse av balkong
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Utskiftning og etterisolering    
• Sikkert rekkverk med mer lysinnslipp
• Utvidelse på 70 cm gir ca. 55% større 

areal
• Drenering og avløp som føres til grunnen  
• Mer kostbar løsning med lang levetid
• Etterisolering av balkongfasade gir 

bedre inneklima og reduksjon av 
energibehovet til oppvarming
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Heisutskiftning

 Pakke 3
Eksisterende heiser vil kunne fungere tilfredsstillende 
med fortløpende vedlikehold og utskiftning av slitte 
deler. Dette vil på kort sikt være en rimelig løsning, 

men løsningen er uforutsigbar. Ved utskiftning til nye 
heiser vil man få en forutsig barhet mht. både 
driftssikkerhet og kostnader, samt nye og moderne 
heiser med lang levetid. Man vil også få raskere 
heiser med større kapasitet. 

Gjennomføring av prosjektet
Oppstart av prosjektet er planlagt i 3.kvartal 2018 
med gjennomføringstid 24-36 mnd. avhengig av 
omfang. Arbeidet vil bli delt inn i flere faser der 
innvendige og utvendige arbeider vil være de to 
hovedfasene. 

Arbeidene som berører toalett og bad i leiligheter 
antas å pågå i 2-3 uker per leilighet. Det vil da bli 
etablert midlertidige toalett m/vask i hver opp gang. 
Hver leilighet vil da disponere eget toalett m/vask i 
den perioden det foregår arbeider i leiligheten.   

For utvendig tak- og fasadearbeider vil det bli 
etablert stillaser langs fasader. I tillegg vil det bli 

etablert nødvendige materialdeponier og rigg-/
brakkeområder for mannskap. Plan for disponering 
av utearealer/adkomst etc. vil bli meddelt når dette 
er ferdig planlagt. 

Dette informasjonsheftet er basert på resultatet av 
arbeidet som er utført i forprosjekteringen. Løsninger 
og valg av farger vil bli jobbet videre med ved en 
detaljprosjektering, og endelig utførelse vil kunne 
avvike noe fra illustrasjoner i dette heftet. Forside-
illustrasjon viser blokk E med nye balkonger og 
etterisolert balkongfasade. Det presiseres at dette er 
tiltak som ikke er med i grunnpakken.

Eventuelle spørsmål sendes til: rehabilitering@fylkesnes.no 

Hvorfor nye heiser?   
• God driftssikkerhet
• Forutsigbare drifts- og vedlikeholdskostnader 
• Raskere heiser med større kapasitet
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Notater:



rehabilitering@fylkesnes.no 

November 2017


