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1 Generelt 

1.1 Oppdragsopplysninger  

Oppdrag: Vedlikeholdsplan Bevar 
 

Oppdragsgiver: Helgerud Terrasse Borettslag 
 

Oppdragsansvarlig i Usbl: Steffan Partyka 
 

Kvalitetskontroll er utført av: Mads Holden 
 

Befaringsdato: 12.10.2012 
 

Møtedeltager og omviser på befaringen: Vaktmester Tor Oskar 
 

Rapport dato: 10.11.2012 
 

1.2 Innledning 

Vi har iht. avtale etablert vedlikeholdsplan Bevar for Helgerud Terrasse Brl. Befaring av 
eiendommen ble gjennomført den 12.10.12 sammen med vaktmester Tor Oskar og Steffan 
Partyka fra Usbl teknisk avd.  
 
Eiendommen består av 3 stk 4 etasjers boligblokker og 22 vertikaldelte rekkehus. 
Boligblokkene er oppført i ca 1979 i klassisk betongelementutførelse, med bærende og 
brannskillende skiver i betong, og bindingsverk på tilstøtende vegger. Det er garasjearealer 
under samtlige blokker, med innkjøring fra kjeller i Sogneprest Munthe Kaas – Vei 13. 
Rekkehusene, som også er fra 1979, er oppførte i bindingsverk med panelte fasader. Gnr: 85  
Br.nr.: 58 i Bærum kommune. Eiendommen har et meget stort og pent opparbeidet 
gårdsrom i bakgård, med diverse beplantning, asfalterte veier og god belysning.  
 
Borettslagets beliggenhet er oppe ved Bærum sykehus og det er kort vei til alle fasiliteter. 
Barnehage, skoler for alle alderstrinn, butikk, kirke og sykehjem er tilgjengelig i nærområdet. 
Bussholdeplass er lokalisert 1 minutts gange unna borettslaget, og tar beboerne til Sandvika 
sentrum på ca 5 minutter.  
 
Boligen er ikke særlig tilpasset bevegelseshemmede eller eldre, men utforming av 
atkomstområde og inngangsparti gir grei fremkommelighet for denne brukergruppen, i 
form av lave terskler, asfalterte gangveier og flatt område. Det er ikke installert heis i bygget.  
 
Tiltak som er utført i de senere årene er ført inn i oversikten under kapittel 7.1. 
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1.3 Sammendrag av anbefalte tiltak i 2012 

Vårt hovedinntrykk er at det bygningsmessige ved eiendommen fremstår i god stand, men 
med behov for en del reparasjoner/vedlikehold i årene som kommer. 
 
I tabellen nedenfor er det laget en oversikt over anbefalte tiltak for år 2012. Dette er en 
oppsummering over tiltakene som er beskrevet og foreslått for år 2012 i kapittel 5.1 
(bygningsbeskrivelse, tilstand og tiltak.) 
 
Tabellen er basert på utdrag av NS3451, bygningsdelstabellen, kodet etter 2-sifret nivå.  
(For oversikt over tiltak i de10-neste år, se kapittel 3.1). 
 
Forslag til tiltak for år 2012.  
 
 
Orienterende beskrivelse av tiltak 

 

Egne notater for boligselskapet 
2 Bygning  
7 Utomhus  
1 Gjerde mellom Sogneprest M-k vei 15 og 17 bør skiftes ut. 

Dette er lagt inn i plan for tiltak første år (2012) 
 

 

2 Sluk på yttertakene bør renses årlig. 
Det bør vurderes og påmontere topprist på de aktuelle 
slukene, for å kunne hindre blader, smuss etc. å tette 
slukene.   
 

Det er lagt inn i plan årlig.  

3 Overvannskummer bør slamsuges. 
 

Dette ble ikke gjennomført i 2011, flyttet til 
2013 etter oppfordring fra vaktmester.  
 

4 Utbedring av betong blomsterkasse i Sogneprest M-k vei 
21 1 etg.  
 

 

5 Feste beslag på enden av blokk Sogneprest M-k vei 23. 
 

Se bilde 4. 

6 Feste/remontere nedløp i Sogneprest M-k vei 65. 
 

Se bilde 6. 

 Innvendig tiltak  
1 Utskiftning av kupler (takvinduer i oppganger). Her bør det 

også etableres en anordning slik at vaktmester har en 
sikker ankomst ut på tak i fra oppgang.  
 

Usbl bistår med innhenting av priser og 
oppfølging. Prosjekt ansvarlig er Steffan 
Partyka.  

2 Merke stoppekraner i Parkeringskjeller tydelig. 
 

Dette var også en merknad i 2011. Dette bør 
gjøres slik at hver enkelt beboer finner sin 
stoppekran enkelt ved behov. 
Forsikringsselskapet kan være behjelpelig 
med dette.  
 

 Tekniske anlegg  
 El.anlegg  
1 
 

Sikringsskapene skal være låst til en hver tid og nøkkel 
bør oppevares inne i leilighetene.  
Sikringsskap bør støvsuges ca hvert år, eller ved behov.  
 

 

 
Anbefalingene bør danne grunnlag for boligselskapets egen prioritering av tiltak. 
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1.4  

1.5 Sammendrag av kostnader 

Kostnader for anbefalte tiltak i år 2012 er estimert til ca kr. 230 400,- inkl.mva.  
 
Samlet er kostnader forbundet med tiltak som er anbefalt i de neste 10-årene vurdert og 
grovt estimert til ca kr. 16 494 800,-. (Se for øvrig kapittel 4.1 kostnader og årlig avsetning). 
 
Innestående beløp på vedlikeholdskonto den 10. November er kr. 0,-. 
 
Kostnadene ved å gjennomføre de tiltak som planen legger opp til i løpet av en 10-års 
periode betyr en månedlig avsetning på ca kr. 1 494,- i gjennomsnitt per leilighet. I tillegg 
kommer utgifter for drift og løpende vedlikehold.  

1.6 For oversikt over tiltak i 10-års perioden, se kapittel 3.1. 

 
Kostnader på tiltak er basert på grove estimerte tall med følgende forutsetninger: 

• Vi benytter en database som inneholder alle bygningsdeler, enhetspriser og angir 
vanlig antatt levetid for vedlikehold og utskiftning.  

• Erfaringstall fra lignende arbeider 
• Konkurrerende pristilbud fra flere entreprenører 
• Dagens pris-og lønnsnivå  
• Finanskostnader er ikke inkludert 
• Det er i vedlikeholdsplanen ikke lagt inn kostnader i forbindelse med omfattende 

tilstandsanalyser, og prosjekt/byggeledelse. Da dette varierer med type 
undersøkelser og størrelse på prosjektet som settes i gang. 

 
Reelle kostnader i forbindelse med gjennomføring av tiltak vil kunne variere. Usbl kan derfor 
ikke holdes ansvarlig for avvik som måtte oppstå. 
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2 Tiltaksplan første år 

Gjennom den årlige besiktigelsen lager vi en ny liste med tiltak som anbefales utført 
kommende år. 
 
Vedr. feltet Pris i planene:  
Her angis estimert pris for det aktuelle arbeid, mva er inkludert. Estimatet bygger på vanlige 
normer i bransjen, og vil kunne avvike fra eventuelle anbud som kommer inn. 
 
Det anbefales at skjemaene i kapittel 7 fylles ut etter at vedlikeholdsoppgaven er utført 



Tiltak første år m/ kommentarer

Helgerud Terrasse BorettslagBoligselskap:

Antall Totalt 
inkl. mva

Dim Sist 
utført

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15
Yttertak

Snekkerarbeider

Takvinduer Bytte takvindu av tre 2 stk Kr.0,5-1 33 7002005

33 700Sum Snekkerarbeider Kr.

Taktekking

Sluk Fjerning av løv i sluk 2 stk Kr. 6002011

600Sum Taktekking Kr.

34 200Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15Totalt Kr.

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19
Yttertak

Snekkerarbeider

Takvinduer Bytte takvindu av tre 2 stk Kr.0,5-1 33 7002005

33 700Sum Snekkerarbeider Kr.

Taktekking

Sluk Fjerning av løv i sluk 2 stk Kr. 6002011

600Sum Taktekking Kr.

34 200Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19Totalt Kr.

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23
Fasade Sør

Mur- og pussarbeider

Betongfasade Reparasjon av enkelte betongskader 1 stk Kr. 39 2001979

Gjelder utbedring av betong blomsterkasse i Sogneprest Munthe-kaas vei 21 
1 etg.

Kapittel 2 - side 2
Tiltak første årUtarbeidet av

 
Boligbyggelaget Usbl



Antall Totalt 
inkl. mva

Dim Sist 
utført

39 200Sum Mur- og pussarbeider Kr.

Yttertak

Snekkerarbeider

Takvinduer Bytte takvindu av tre 2 stk Kr.0,5-1 33 7002005

33 700Sum Snekkerarbeider Kr.

Taktekking

Sluk Fjerning av løv i sluk 2 stk Kr. 6002011

600Sum Taktekking Kr.

73 300Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23Totalt Kr.

Felles
Utomhus

Snekkerarbeider

Gjerder Utskifting av gjerde 70 lm Kr.1m 88 9001979

88 900Sum Snekkerarbeider Kr.

88 900FellesTotalt Kr.

230 4002012Totalt Kr.

Kapittel 2 - side 3
Tiltak første årUtarbeidet av

 
Boligbyggelaget Usbl
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3 Vedlikeholdsplan for de neste 10 år 

Denne rapporten tar for seg tiltak som anbefales utført i 10- års perioden. Estimerte 
kostnadene er samlet for hver enkelt faggruppe og summert for alle faggruppene pr. år. 
Årstallet angir når tiltakene er anbefalt utført. 
 
Det anbefales at skjemaene i kapittel 7 fylles ut etter at vedlikeholdsoppgavene er utført. 
 
 
 
  
 
 



Vedlikeholdsplan 10 år

Helgerud Terrasse BorettslagBoligselskap:

2012År Kostnad

Felles

Utomhus

Gjerder Utskifting av gjerde 88 9001m 70 lm

Utomhus 88 900Sum

Felles 88 900Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Takvinduer Bytte takvindu av tre 33 7000,5-1 m2 2 stk

Yttertak 34 200Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15 34 200Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19

Yttertak

Takvinduer Bytte takvindu av tre 33 7000,5-1 m2 2 stk

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 34 200Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19 34 200Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23

Fasade Sør

Betongfasade Reparasjon av enkelte 
betongskader

39 2001 stk

Gjelder utbedring av betong blomsterkasse i Sogneprest Munthe-
kaas vei 21 1 etg.

Kapittel 3 - side 2
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Fasade Sør 39 200Sum

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Takvinduer Bytte takvindu av tre 33 7000,5-1 m2 2 stk

Yttertak 34 200Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23 73 300Sum

2012Totalt 230 400Kr

Kapittel 3 - side 3
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2013År Kostnad

Felles

Utomhus

Overvannskummer Slamsuging overvannskum 17 7006 stk

Utomhus 17 700Sum

Felles 17 700Sum

Pakeringskjeller

Fyrrom

Rørisolasjon Bytte isolering varmeledningsrør, 
neoprencellegum.

6 50050mm 15 lm

Varmtvannsberedere Bytte elektrisk varmtvannsbereder 144 0002500 l 1 stk

Rørisolasjon Bytte isolering varmeledningsrør, 
neoprencellegum.

6 50025 mm 15 lm

Sirkulasjonspumper - va Bytte dobbel sirkulasjonspumpe 42 50026/,7mVs 1 stk

Fyrrom 199 400Sum

Pakeringskjeller 199 400Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15

Fasade gavl Nord

Betongfasade Ommaling betongfasade, 2 strøk 
silikatmaling

9 40035 m2

Fasade gavl Nord 9 400Sum

Fasade gavl Sør

Betongfasade Ommaling betongfasade, 2 strøk 
silikatmaling

9 40035 m2

Fasade gavl Sør 9 400Sum

Fasade Vest

Kapittel 3 - side 4
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Betongfasade Ommaling betongfasade, 2 strøk 
silikatmaling

64 100240 m2

Fasade Vest 64 100Sum

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15 83 300Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19

Fasade gavl Vest

Betongfasade Ommaling betongfasade, 2 strøk 
silikatmaling

9 40035 m2

Fasade gavl Vest 9 400Sum

Fasade gavl Øst

Betongfasade Ommaling betongfasade, 2 strøk 
silikatmaling

9 40035 m2

Fasade gavl Øst 9 400Sum

Fasade Nord

Betongfasade Ommaling betongfasade, 2 strøk 
silikatmaling

74 800280 m2

Fasade Nord 74 800Sum

Fasade Sør

Betongfasade Ommaling betongfasade, 2 strøk 
silikatmaling

64 100240 m2

Fasade Sør 64 100Sum

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19 158 000Sum

Kapittel 3 - side 5
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Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23

Fasade gavl Vest

Betongfasade Ommaling betongfasade, 2 strøk 
silikatmaling

9 40035 m2

Fasade gavl Vest 9 400Sum

Fasade gavl Øst

Betongfasade Ommaling betongfasade, 2 strøk 
silikatmaling

9 40035 m2

Fasade gavl Øst 9 400Sum

Fasade Nord

Betongfasade Ommaling betongfasade, 2 strøk 
silikatmaling

74 800280 m2

Fasade Nord 74 800Sum

Fasade Sør

Betongfasade Ommaling betongfasade, 2 strøk 
silikatmaling

64 100240 m2

Fasade Sør 64 100Sum

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23 158 000Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 25-31

Fasade  Vest

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 3 50015 m2

Fasade  Vest 3 500Sum

Fasade Gavl Nord

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 7003 m2

Fasade Gavl Nord 700Sum

Kapittel 3 - side 6
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Fasade gavl Sør

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 7003 m2

Fasade gavl Sør 700Sum

Fasade Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 3 50015 m2

Fasade Øst 3 500Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 25-31 8 400Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 33-39

Fasade gavl Nord

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 7003 m2

Fasade gavl Nord 700Sum

Fasade gavl Sør

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 7003 m2

Fasade gavl Sør 700Sum

Fasade Vest

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 3 50015 m2

Fasade Vest 3 500Sum

Fasade Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 3 50015 m2

Fasade Øst 3 500Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 33-39 8 400Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 41-43

Fasade gavl Nord

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 7003 m2

Fasade gavl Nord 700Sum

Fasade gavl Sør

Kapittel 3 - side 7
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Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 7003 m2

Fasade gavl Sør 700Sum

Fasade Vest

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 9008 m2

Fasade Vest 1 900Sum

Fasade Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 9008 m2

Fasade Øst 1 900Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 41-43 5 100Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 45-47

Fasade gavl Vest

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Vest 500Sum

Fasade gavl Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Øst 500Sum

Fasade Nord

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Nord 1 400Sum

Fasade Sør

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Sør 1 400Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 45-47 3 800Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 49-51

Fasade gavl Vest

Kapittel 3 - side 8
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Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Vest 500Sum

Fasade gavl Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Øst 500Sum

Fasade Nord

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Nord 1 400Sum

Fasade Sør

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Sør 1 400Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 49-51 3 800Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 53-55

Fasade gavl Vest

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Vest 500Sum

Fasade gavl Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Øst 500Sum

Fasade Nord

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Nord 1 400Sum

Fasade Sør

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Sør 1 400Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 53-55 3 800Sum

Kapittel 3 - side 9
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Sogneprest Munthe-kaas`vei 57-59

Fasade gavl Nord

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Nord 500Sum

Fasade gavl Sør

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Sør 500Sum

Fasade Vest

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Vest 1 400Sum

Fasade Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Øst 1 400Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 57-59 3 800Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 61-63

Fasade gavl Nord

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Nord 500Sum

Fasade gavl Sør

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Sør 500Sum

Fasade Vest

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Vest 1 400Sum

Fasade Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Kapittel 3 - side 10
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Fasade Øst 1 400Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 61-63 3 800Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 65-67

Fasade gavl Nord

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 7003 m2

Fasade gavl Nord 700Sum

Fasade gavl Sør

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 7003 m2

Fasade gavl Sør 700Sum

Fasade Vest

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 9008 m2

Fasade Vest 1 900Sum

Fasade Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 9008 m2

Fasade Øst 1 900Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 65-67 5 100Sum

2013Totalt 661 600Kr

Kapittel 3 - side 11
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2014År Kostnad

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23 600Sum

2014Totalt 1 700Kr

Kapittel 3 - side 12
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2015År Kostnad

Felles

El anlegg

El.anlegg Kontroll av el.anlegg 133 70014 stk

El anlegg 133 700Sum

Postkasser

Fast innredning Utskiftning av postkasser 122 30092 stk

Postkasser 122 300Sum

Felles 256 000Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15

Oppgang 13

Pusset, sandsparklet Ommaling pussvegg, normal 
behandl.

2 90017 m2

Myke belegg Bone gulvbelegg 20 000135 m2

Oppgang 13 22 900Sum

Oppgang 15

Pusset, sandsparklet Ommaling pussvegg, normal 
behandl.

2 90017 m2

Myke belegg Bone gulvbelegg 20 000135 m2

Oppgang 15 22 900Sum

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15 46 300Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19

Oppgang 17
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Myke belegg Bone gulvbelegg 20 000135 m2

Pusset, sandsparklet Ommaling pussvegg, normal 
behandl.

2 90017 m2

Oppgang 17 22 900Sum

Oppgang 19

Pusset, sandsparklet Ommaling pussvegg, normal 
behandl.

2 90017 m2

Myke belegg Bone gulvbelegg 20 000135 m2

Oppgang 19 22 900Sum

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19 46 300Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23

Oppgang 21

Pusset, sandsparklet Ommaling pussvegg, normal 
behandl.

2 90017 m2

Myke belegg Bone gulvbelegg 20 000135 m2

Oppgang 21 22 900Sum

Oppgang 23

Pusset, sandsparklet Ommaling pussvegg, normal 
behandl.

2 90017 m2

Myke belegg Bone gulvbelegg 20 000135 m2

Oppgang 23 22 900Sum

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk
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Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23 46 300Sum

2015Totalt 394 600Kr

Kapittel 3 - side 15

Vedlikeholdsplan 10 årBoligbyggelaget UsblUtarbeidet av



2016År Kostnad

Felles

Utomhus

Vegetasjon Beskjæring av store trær 22 3005 stk

Posten omfatter også diverse hagearbeider.

Utomhus 22 300Sum

Felles 22 300Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23 600Sum

2016Totalt 24 000Kr
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2017År Kostnad

Felles

Utomhus

Overvannskummer Slamsuging overvannskum 17 7006 stk

Utomhus 17 700Sum

Felles 17 700Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23 600Sum

2017Totalt 19 300Kr
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2018År Kostnad

Felles

Søppelskur og utvendige boder

Panelt fasade Ommaling trefasade, 2 strøk maling 34 800120 m2

Ytterdører Ommaling enkel ytterdør av stål, 
normal behandl.

1 80010x21 2 stk

Søppelskur og utvendige boder 36 500Sum

Utomhus

Lekeapparater i tre Male/impregnere lekeapparat av 
type #2

5 9002 stk

Utomhus 5 900Sum

Felles 42 400Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15

Fasade gavl Nord

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

30 000>1m2 2 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 51 800120 m2

Fasadeplater Utskifting av Steni plater 25 70040 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Beslag, listverk Bytte vannbrettbeslag av PVC-
belagt stål

27 20084 lm

Stillas / Lift Stillasleie, lettstillas 24 000160 m2

Fasade gavl Nord 176 800Sum

Fasade gavl Sør
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Lysarmaturer Bytte armatur, 50, 80 og 125 W - 
250 V

4 5001 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

30 000>1m2 2 stk

Fasadeplater Utskifting av Steni plater 25 70040 m2

Beslag, listverk Bytte vannbrettbeslag av PVC-
belagt stål

27 20084 lm

Utskifting av beslag på fasade

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Stillas / Lift Stillasleie, lettstillas 24 000160 m2

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 51 800120 m2

Fasade gavl Sør 181 200Sum

Fasade Vest

Betongbalkong Helmaling betongbalkong 94 200> 4 m2 23 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 99 200230 m2

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 132 20010x21 23 stk

Det har blitt byttet totalt 10 stk dører av OBE 2012. Faktor er justert 
ned for å ivareta kostnader på resterende dører som skal byttes.

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

9 200< 1m2 2 stk

Ytterdører Omlakking enkel ytterdør m/glass, 
normal behandl.

1 10010x21 1 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

518 1001 - 3 m2 46 stk

Stillas / Lift Stillasleie, lettstillas 72 000480 m2
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Fasade Vest 925 800Sum

Fasade Øst

Stillas / Lift Stillasleie, lettstillas 90 000600 m2

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 156 30010x21 23 stk

Det har blitt byttet totalt 6 stk dører av OBE 2012. Faktor er justert 
ned for å ivareta kostnader på resterende dører som skal byttes.

Rekkverk Ommaling av rekkverk med 
tverrgående stag

58 000h= 1,2m 138 lm

Posten omfatter behandling av tre rekkverk.

Fasadeplater Utskifting av Steni plater 41 80065 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

473 0001 - 3 m2 42 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Rekkverk Utskifting av 
balkong/rekkverksfronter av tre

538 400h=0,9m 138 lm

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 86 300200 m2

Fasade Øst 1 461 600Sum

Oppgang 13

Rekkverk Ommaling av rekkverk med 
tverrgående stag

10 100h= 1,2m 24 lm

Oppgang 13 10 100Sum

Oppgang 15

Rekkverk Ommaling av rekkverk med 
tverrgående stag

10 100h= 1,2m 24 lm

Oppgang 15 10 100Sum

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum
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Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15 2 765 900Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19

Fasade gavl Vest

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

30 000>1m2 2 stk

Beslag, listverk Bytte vannbrettbeslag av PVC-
belagt stål

38 00084 lm

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 51 800120 m2

Fasadeplater Utskifting av Steni plater 25 70040 m2

Stillas / Lift Stillasleie, lettstillas 24 000160 m2

Fasade gavl Vest 187 600Sum

Fasade gavl Øst

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Fasadeplater Utskifting av Steni plater 25 70040 m2

Lysarmaturer Bytte armatur, 50, 80 og 125 W - 
250 V

4 5001 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 51 800120 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

30 000>1m2 2 stk

Stillas / Lift Stillasleie, lettstillas 24 000160 m2
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Beslag, listverk Bytte vannbrettbeslag av PVC-
belagt stål

38 00084 lm

Fasade gavl Øst 192 100Sum

Fasade Nord

Rekkverk Ommaling av rekkverk med 
tverrgående stag

58 000h= 1,2m 138 lm

Stillas / Lift Stillasleie, lettstillas 90 000600 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

473 0001 - 3 m2 42 stk

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 168 30010x21 23 stk

Det har blitt byttet totalt 3 stk dører av OBE 2012. Faktor er justert 
ned for å ivareta kostnader på resterende dører som skal byttes.

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 86 300200 m2

Rekkverk Utskifting av 
balkong/rekkverksfronter av tre

538 400h=0,9m 138 lm

Fasadeplater Utskifting av Steni plater 41 80065 m2

Fasade Nord 1 473 600Sum

Fasade Sør

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

518 1001 - 3 m2 46 stk

Ytterdører Omlakking enkel ytterdør m/glass, 
normal behandl.

1 10010x21 1 stk

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 144 30010x21 23 stk

Det har blitt byttet totalt 8 stk dører av OBE 2012. Faktor er justert 
ned for å ivareta kostnader på resterende dører som skal byttes.

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 99 200230 m2
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Betongbalkong Helmaling betongbalkong 94 200> 4 m2 23 stk

Stillas / Lift Stillasleie, lettstillas 72 000480 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

9 200< 1m2 2 stk

Fasade Sør 937 800Sum

Oppgang 17

Rekkverk Ommaling av rekkverk med 
tverrgående stag

10 100h= 1,2m 24 lm

Oppgang 17 10 100Sum

Oppgang 19

Rekkverk Ommaling av rekkverk med 
tverrgående stag

10 100h= 1,2m 24 lm

Oppgang 19 10 100Sum

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19 2 811 700Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23

Fasade gavl Vest

Beslag, listverk Bytte vannbrettbeslag av PVC-
belagt stål

38 00084 lm

Stillas / Lift Stillasleie, lettstillas 24 000160 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

30 000>1m2 2 stk

Ytterdører Ommaling enkel ytterdør av stål, 
normal behandl.

90010x21 1 stk
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Fasadeplater Utskifting av Steni plater 25 70040 m2

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 51 800120 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Fasade gavl Vest 188 500Sum

Fasade gavl Øst

Beslag, listverk Bytte vannbrettbeslag av PVC-
belagt stål

38 00084 lm

Stillas / Lift Stillasleie, lettstillas 24 000160 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

30 000>1m2 2 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 51 800120 m2

Fasadeplater Utskifting av Steni plater 25 70040 m2

Lysarmaturer Bytte armatur, 50, 80 og 125 W - 
250 V

4 5001 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Fasade gavl Øst 192 100Sum

Fasade Nord

Stillas / Lift Stillasleie, lettstillas 90 000600 m2

Fasadeplater Utskifting av Steni plater 41 80065 m2

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 86 300200 m2

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 180 30010x21 23 stk

Det har blitt byttet totalt 5 stk dører av OBE 2012. Faktor er justert 
ned for å ivareta kostnader på resterende dører som skal byttes.
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Rekkverk Utskifting av 
balkong/rekkverksfronter av tre

538 400h=0,9m 138 lm

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

473 0001 - 3 m2 42 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Rekkverk Ommaling av rekkverk med 
tverrgående stag

58 000h= 1,2m 138 lm

Fasade Nord 1 485 700Sum

Fasade Sør

Ytterdører Omlakking enkel ytterdør m/glass, 
normal behandl.

1 10010x21 1 stk

Stillas / Lift Stillasleie, lettstillas 72 000480 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

9 200< 1m2 2 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

518 1001 - 3 m2 46 stk

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 96 20010x21 23 stk

Det har blitt byttet totalt 15 stk dører av OBE 2012. Faktor er justert 
ned for å ivareta kostnader på resterende dører som skal byttes.

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 99 200230 m2

Betongbalkong Helmaling betongbalkong 94 200> 4 m2 23 stk

Fasade Sør 889 700Sum

Oppgang 21

Rekkverk Ommaling av rekkverk med 
tverrgående stag

10 100h= 1,2m 24 lm

Oppgang 21 10 100Sum

Oppgang 23
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Rekkverk Ommaling av rekkverk med 
tverrgående stag

10 100h= 1,2m 24 lm

Oppgang 23 10 100Sum

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23 2 776 500Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 25-31

Fasade  Vest

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 51 800120 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

150 000>1m2 10 stk

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 10 50010x21 4 stk

Det har blitt byttet totalt 3 stk dører av OBE 2012. Faktor er justert 
ned for å ivareta kostnader på resterende dører som skal byttes.

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

54 700< 1m2 12 stk

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 18 000120 m2

Fasade  Vest 284 800Sum

Fasade Gavl Nord

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

9 200< 1m2 2 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

60 000>1m2 4 stk

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 6 50043 m2

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 18 60043 m2

Fasade Gavl Nord 94 100Sum
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Fasade gavl Sør

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 18 60043 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

30 000>1m2 2 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

9 200< 1m2 2 stk

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 6 50043 m2

Fasade gavl Sør 64 100Sum

Fasade Øst

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

180 000>1m2 12 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 24 800165 m2

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 71 200165 m2

Fasade Øst 294 100Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 25-31 737 000Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 33-39

Fasade gavl Nord

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 18 60043 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

4 600< 1m2 1 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

60 000>1m2 4 stk

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 6 50043 m2
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Fasade gavl Nord 89 600Sum

Fasade gavl Sør

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 10 50010x21 1 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

4 600< 1m2 1 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 18 60043 m2

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 6 50043 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

75 000>1m2 5 stk

Fasade gavl Sør 115 000Sum

Fasade Vest

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 71 200165 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

180 000>1m2 12 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 24 800165 m2

Fasade Vest 294 100Sum

Fasade Øst

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

54 700< 1m2 12 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

150 000>1m2 10 stk

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 31 40010x21 3 stk

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 18 000120 m2
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Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 51 800120 m2

Fasade Øst 305 700Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 33-39 804 200Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 41-43

Fasade gavl Nord

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

9 200< 1m2 2 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

60 000>1m2 4 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 14 30033 m2

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 5 00033 m2

Fasade gavl Nord 88 300Sum

Fasade gavl Sør

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

9 200< 1m2 2 stk

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 5 00033 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

30 000>1m2 2 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 14 30033 m2

Fasade gavl Sør 58 300Sum

Fasade Vest

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 25 90060 m2

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 9 00060 m2

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 20 90010x21 2 stk

Kapittel 3 - side 29

Vedlikeholdsplan 10 årBoligbyggelaget UsblUtarbeidet av



Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

60 000>1m2 4 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Fasade Vest 134 000Sum

Fasade Øst

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 36 70085 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

90 000>1m2 6 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

9 200< 1m2 2 stk

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 12 80085 m2

Fasade Øst 148 500Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 41-43 429 000Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 45-47

Fasade gavl Vest

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 5 40036 m2

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 20 90010x21 2 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

15 000>1m2 1 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

13 700< 1m2 3 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 15 60036 m2

Fasade gavl Vest 70 500Sum

Fasade gavl Øst
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Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

4 600< 1m2 1 stk

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 5 40036 m2

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 15 60036 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

105 000>1m2 7 stk

Fasade gavl Øst 130 500Sum

Fasade Nord

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

30 000>1m2 2 stk

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 10 50010x21 1 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 33 30077 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 11 60077 m2

Fasade Nord 103 400Sum

Fasade Sør

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

15 000>1m2 1 stk

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 11 60077 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

9 200< 1m2 2 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 33 30077 m2

Fasade Sør 68 900Sum
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Sogneprest Munthe-kaas`vei 45-47 373 200Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 49-51

Fasade gavl Vest

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 5 40036 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

15 000>1m2 1 stk

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 10 50010x21 1 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

31 900< 1m2 7 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 15 60036 m2

Fasade gavl Vest 78 300Sum

Fasade gavl Øst

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 5 40036 m2

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 15 60036 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

4 600< 1m2 1 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

105 000>1m2 7 stk

Fasade gavl Øst 130 500Sum

Fasade Nord

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 10 50010x21 1 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 33 30077 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

30 000>1m2 2 stk
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Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 11 60077 m2

Fasade Nord 103 400Sum

Fasade Sør

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

9 200< 1m2 2 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 33 30077 m2

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 11 60077 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

15 000>1m2 1 stk

Fasade Sør 68 900Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 49-51 381 000Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 53-55

Fasade gavl Vest

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 15 60036 m2

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 5 40036 m2

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 10 50010x21 1 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

15 000>1m2 1 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

31 900< 1m2 7 stk

Fasade gavl Vest 78 300Sum

Fasade gavl Øst
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Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

105 000>1m2 7 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 15 60036 m2

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 5 40036 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

4 600< 1m2 1 stk

Fasade gavl Øst 130 500Sum

Fasade Nord

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

30 000>1m2 2 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 33 30077 m2

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 11 60077 m2

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 10 50010x21 1 stk

Fasade Nord 103 400Sum

Fasade Sør

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

15 000>1m2 1 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 33 30077 m2

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 11 60077 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

9 200< 1m2 2 stk

Fasade Sør 68 900Sum
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Sogneprest Munthe-kaas`vei 53-55 381 000Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 57-59

Fasade gavl Nord

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

4 600< 1m2 1 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

105 000>1m2 7 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 15 60036 m2

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 5 40036 m2

Fasade gavl Nord 130 500Sum

Fasade gavl Sør

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 10 50010x21 1 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

15 000>1m2 1 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 15 60036 m2

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 5 40036 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

31 900< 1m2 7 stk

Fasade gavl Sør 78 300Sum

Fasade Vest

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 10 50010x21 1 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

30 000>1m2 2 stk
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Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 33 30077 m2

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 11 60077 m2

Fasade Vest 103 400Sum

Fasade Øst

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

9 200< 1m2 2 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

15 000>1m2 1 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 33 30077 m2

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 11 60077 m2

Fasade Øst 68 900Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 57-59 381 000Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 61-63

Fasade gavl Nord

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 15 60036 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

105 000>1m2 7 stk

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 5 40036 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

4 600< 1m2 1 stk

Fasade gavl Nord 130 500Sum

Fasade gavl Sør

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 5 40036 m2

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 15 60036 m2
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Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 10 50010x21 1 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

15 000>1m2 1 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

31 900< 1m2 7 stk

Fasade gavl Sør 78 300Sum

Fasade Vest

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 11 60077 m2

Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 10 50010x21 1 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

30 000>1m2 2 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 33 30077 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Fasade Vest 103 400Sum

Fasade Øst

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 11 60077 m2

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 33 30077 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

15 000>1m2 1 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

9 200< 1m2 2 stk

Fasade Øst 68 900Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 61-63 381 000Sum
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Sogneprest Munthe-kaas`vei 65-67

Fasade gavl Nord

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

60 000>1m2 4 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

9 200< 1m2 2 stk

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 14 30033 m2

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 5 00033 m2

Fasade gavl Nord 88 300Sum

Fasade gavl Sør

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 5 00033 m2

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 14 30033 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

30 000>1m2 2 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

9 200< 1m2 2 stk

Fasade gavl Sør 58 300Sum

Fasade Vest

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

18 300< 1m2 4 stk

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

60 000>1m2 4 stk

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 9 00060 m2

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 25 90060 m2
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Ytterdører Bytte ytterdør av tre. (terrasse) 20 90010x21 2 stk

Fasade Vest 134 000Sum

Fasade Øst

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,1- felt

9 200< 1m2 2 stk

Panelt fasade Stillasleie, lettstillas 12 80085 m2

Panelt fasade Utskifting av trepanel 100% 36 70085 m2

Vinduer Bytte åpningsvindu av tre, 2-lag 
glass,flere.f

90 000>1m2 6 stk

Fasade Øst 148 500Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 65-67 429 000Sum

2018Totalt 12 692 100Kr
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2019År Kostnad

Felles

Utomhus

Gjerder Ommale gjerde av tre, ikke tett 
panel, 2 strøk

11 70070 m2

Utomhus 11 700Sum

Felles 11 700Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15

Oppgang 13

Innerdører Bytte av enkel malt tredør EI 30C, 
inkl karm

174 70009x21 11 stk

Oppgang 13 174 700Sum

Oppgang 15

Innerdører Bytte av enkel malt tredør EI 30C, 
inkl karm

174 70009x21 11 stk

Oppgang 15 174 700Sum

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15 350 000Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19

Oppgang 17

Innerdører Bytte av enkel malt tredør EI 30C, 
inkl karm

174 70009x21 11 stk

Oppgang 17 174 700Sum

Oppgang 19

Innerdører Bytte av enkel malt tredør EI 30C, 
inkl karm

174 70009x21 11 stk
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Oppgang 19 174 700Sum

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19 350 000Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23

Oppgang 21

Innerdører Bytte av enkel malt tredør EI 30C, 
inkl karm

174 70009x21 11 stk

Oppgang 21 174 700Sum

Oppgang 23

Innerdører Bytte av enkel malt tredør EI 30C, 
inkl karm

174 70009x21 11 stk

Oppgang 23 174 700Sum

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23 350 000Sum

2019Totalt 1 061 500Kr
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2020År Kostnad

Felles

El anlegg

El.anlegg Kontroll av el.anlegg 133 70014 stk

El anlegg 133 700Sum

Veier

Plasser med lett trafikk Legging av asfalt, 5% av 
bruttoflaten

56 700700 m2

Veier 56 700Sum

Felles 190 300Sum

Pakeringskjeller

P - Kjeller

Platehimling Bytte av akustikkplater 582 60013 mm 860 m2

PL-rørarmatur Bytte 2D-rørarmatur IP 44 107 90016 W 26 stk

P - Kjeller 690 400Sum

Pakeringskjeller 690 400Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Papp, folie Reparasjon av 25% tetningssjikt, 
folie

113 400550 m2

Yttertak 113 900Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15 113 900Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19

Yttertak
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Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Papp, folie Reparasjon av 25% tetningssjikt, 
folie

113 400550 m2

Yttertak 113 900Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19 113 900Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Papp, folie Reparasjon av 25% tetningssjikt, 
folie

113 400550 m2

Yttertak 113 900Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23 113 900Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 25-31

Fasade  Vest

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 3 50015 m2

Fasade  Vest 3 500Sum

Fasade Gavl Nord

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 7003 m2

Fasade Gavl Nord 700Sum

Fasade gavl Sør

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 7003 m2

Fasade gavl Sør 700Sum

Fasade Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 3 50015 m2

Fasade Øst 3 500Sum

Yttertak
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Papp, folie Reparasjon av 3% tetningssjikt, 
papp

7 500390 m2

Takrenner Bytte renne, plastbelagt stål, 5 % 10 00072 lm

Taknedløp Bytte takrenne nedløp, plastbelagt 
stål, 5 %

2 00075 mm 28 lm

Yttertak 19 400Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 25-31 27 700Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 33-39

Fasade gavl Nord

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 7003 m2

Fasade gavl Nord 700Sum

Fasade gavl Sør

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 7003 m2

Fasade gavl Sør 700Sum

Fasade Vest

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 3 50015 m2

Fasade Vest 3 500Sum

Fasade Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 3 50015 m2

Fasade Øst 3 500Sum

Yttertak

Papp, folie Reparasjon av 3% tetningssjikt, 
papp

7 500390 m2

Taknedløp Bytte takrenne nedløp, plastbelagt 
stål, 5 %

2 00075 mm 28 lm

Takrenner Bytte renne, plastbelagt stål, 5 % 10 00072 lm
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Yttertak 19 400Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 33-39 27 700Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 41-43

Fasade gavl Nord

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 7003 m2

Fasade gavl Nord 700Sum

Fasade gavl Sør

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 7003 m2

Fasade gavl Sør 700Sum

Fasade Vest

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 9008 m2

Fasade Vest 1 900Sum

Fasade Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 9008 m2

Fasade Øst 1 900Sum

Yttertak

Taknedløp Bytte takrenne nedløp, plastbelagt 
stål, 5 %

1 00075 mm 14 lm

Papp, folie Reparasjon av 3% tetningssjikt, 
papp

3 800195 m2

Takrenner Bytte renne, plastbelagt stål, 5 % 5 20037 lm

Yttertak 9 800Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 41-43 14 900Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 45-47

Fasade gavl Vest

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2
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Fasade gavl Vest 500Sum

Fasade gavl Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Øst 500Sum

Fasade Nord

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Nord 1 400Sum

Fasade Sør

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Sør 1 400Sum

Yttertak

Takrenner Bytte renne, plastbelagt stål, 5 % 4 50032 lm

Taknedløp Bytte takrenne nedløp, plastbelagt 
stål, 5 %

1 20075 mm 17 lm

Papp, folie Reparasjon av 3% tetningssjikt, 
papp

3 000153 m2

Yttertak 8 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 45-47 12 300Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 49-51

Fasade gavl Vest

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Vest 500Sum

Fasade gavl Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Øst 500Sum

Fasade Nord
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Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Nord 1 400Sum

Fasade Sør

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Sør 1 400Sum

Yttertak

Papp, folie Reparasjon av 3% tetningssjikt, 
papp

3 000153 m2

Takrenner Bytte renne, plastbelagt stål, 5 % 4 50032 lm

Taknedløp Bytte takrenne nedløp, plastbelagt 
stål, 5 %

1 20075 mm 17 lm

Yttertak 8 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 49-51 12 300Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 53-55

Fasade gavl Vest

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Vest 500Sum

Fasade gavl Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Øst 500Sum

Fasade Nord

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Nord 1 400Sum

Fasade Sør

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Sør 1 400Sum
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Yttertak

Takrenner Bytte renne, plastbelagt stål, 5 % 4 50032 lm

Taknedløp Bytte takrenne nedløp, plastbelagt 
stål, 5 %

1 20075 mm 17 lm

Papp, folie Reparasjon av 3% tetningssjikt, 
papp

3 000153 m2

Yttertak 8 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 53-55 12 300Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 57-59

Fasade gavl Nord

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Nord 500Sum

Fasade gavl Sør

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Sør 500Sum

Fasade Vest

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Vest 1 400Sum

Fasade Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Øst 1 400Sum

Yttertak

Papp, folie Reparasjon av 3% tetningssjikt, 
papp

3 000153 m2

Takrenner Bytte renne, plastbelagt stål, 5 % 4 50032 lm
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Taknedløp Bytte takrenne nedløp, plastbelagt 
stål, 5 %

1 20075 mm 17 lm

Yttertak 8 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 57-59 12 300Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 61-63

Fasade gavl Nord

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Nord 500Sum

Fasade gavl Sør

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 5002 m2

Fasade gavl Sør 500Sum

Fasade Vest

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Vest 1 400Sum

Fasade Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 4006 m2

Fasade Øst 1 400Sum

Yttertak

Taknedløp Bytte takrenne nedløp, plastbelagt 
stål, 5 %

1 20075 mm 17 lm

Takrenner Bytte renne, plastbelagt stål, 5 % 4 50032 lm

Papp, folie Reparasjon av 3% tetningssjikt, 
papp

3 000153 m2

Yttertak 8 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 61-63 12 300Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 65-67

Fasade gavl Nord
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Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 7003 m2

Fasade gavl Nord 700Sum

Fasade gavl Sør

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 7003 m2

Fasade gavl Sør 700Sum

Fasade Vest

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 9008 m2

Fasade Vest 1 900Sum

Fasade Øst

Betongfasade Ommaling betongsokkel, 2 strøk 1 9008 m2

Fasade Øst 1 900Sum

Yttertak

Taknedløp Bytte takrenne nedløp, plastbelagt 
stål, 5 %

1 00075 mm 14 lm

Takrenner Bytte renne, plastbelagt stål, 5 % 5 20037 lm

Papp, folie Reparasjon av 3% tetningssjikt, 
papp

3 800195 m2

Yttertak 9 800Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 65-67 14 900Sum

2020Totalt 1 368 500Kr
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2021År Kostnad

Felles

Utomhus

Overvannskummer Slamsuging overvannskum 17 7006 stk

Vegetasjon Beskjæring av store trær 22 3005 stk

Utomhus 39 900Sum

Felles 39 900Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 13-15 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 17-19 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23

Yttertak

Sluk Fjerning av løv i sluk 6002 stk

Yttertak 600Sum

Sogneprest Munthe-kaas`vei 21-23 600Sum

2021Totalt 41 600Kr
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4 Kostnader og årlig avsetning. 

Rapporten viser resultatet av beregningene som er utført, og forutsetter at vedlikeholdet 
følger oppsatt plan. Dersom vedlikeholdstiltak utsettes, vil kostnadene forskyves tilsvarende. 
 
Rapporten viser tallene både i tabellform og grafisk i et søylediagram over 10-års perioden: 
 
Totalkostnaden for det enkelte års anbefalte vedlikehold. I diagrammet er denne angitt med 
rød farge. 
 
Anbefalt årlig avsetning til vedlikehold totalt vises i tabellen og i diagrammet med gul søyle.  
 
Det er verdt å merke seg at anbefalt avsetning vil dekke kostnadene som er foreslått i 10-
års perioden. Dersom man tar opp et lån for å finansiere et prosjekt, vil kostnaden fordeles 
over flere år, og dette vil i så fall redusere nødvendig årlig avsetning. 
 

• Fond angir hvor mye penger som til en hver tid er innestående på 
”vedlikeholdskonto”. Dette trenger ikke være en spesifikk konto, beløpet 
framkommer som en beregnet forskjell mellom avsatt beløp og 
vedlikeholdskostnaden for det enkelte år.  

 
• Man kan også legge inn allerede oppspart kapital som startgrunnlag. Styret kan 

bestemme at man vil bruke av allerede oppspart kapital, og kan da spesifisere at det 
er en innestående sum på konto allerede. Dette fører til at de årlige 
avsetningsbeløpene reduseres. 

 
• Styret kan også bestemme at de vil spare opp kapital, og kan da definere at de vil ha 

en bestemt sum på konto etter 10 år. Dette fører til at de årlige avsetningsbeløpene 
øker. Vanligvis vil vi anbefale at den settes til 0. 

 
Dersom verdien på fond er negativ, betyr det at man må finansiere vedlikeholdet med for 
eksempel lån. Dette kan være en helt akseptabel måte å drive forretningsmessig drift av 
bygningsmassen. 



Helgerud Terrasse Borettslag

Avsetning til vedlikehold

Innestående på konto           : 0

31.des 2021Ønsket beholdning på konto 0

Byggeår: 1979

Antall leiligheter                      92

År

Kostnader Anbefalt 
Avsetning

Saldo

1. jan 2012

1 494Anb. mnd. avsetn. pr leilighet

År

Boligselskap

Kr

Kr

Grafisk framstilling av vedlikeholdskostnader framover
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-2 000 000
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2 000 000

4 000 000

6 000 000
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10 000 000

12 000 000

14 000 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

År

Kr

Saldo Kostnader Avsetning

2012 1 649 500230 400 1 419 100

2013 1 649 500661 600 2 407 000

2014 1 649 5001 700 4 054 900

2015 1 649 500394 600 5 309 800

2016 1 649 50024 000 6 935 400

2017 1 649 50019 300 8 565 600

2018 1 649 50012 692 100 -2 477 000

2019 1 649 5001 061 500 -1 889 000

2020 1 649 5001 368 500 -1 607 900

2021 1 649 50041 600 100

Sum i periode 16 494 800 16 494 800
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5 Bygningsbeskrivelse, tilstand og tiltak 

Tabellen inneholder kort beskrivelse av bygningsdel, tilstand og tiltak. Den er basert på 
utdrag av NS3451, bygningsdelstabellen, kodet etter 2-sifret nivå.  
 
Tabellen er redigert i to deler. I del 1 står bygningsdeler som registreres fra utsiden. I del 2 
står bygningsdeler som registreres innvendig i bygningen.  
 
E/M/U er forkortelser for Energi, miljø og Universell utforming. Denne rubrikken er ment å 
opplyse boligselskapet om nivået på de aktuelle bygningsdelene med hensyn på disse 
kategoriene, og bidra til en bevissthet rundt disse ved en fremtidig oppgradering. 
 
 

Del 1 – Registrering fra utsiden 
 
NS 
Kode 

Bygningsdel - Beskrivelse materiell/overflate, tilstand og tiltak 

2 Bygning 
21 Grunn/fundamenter 
 Boligblokker: Fundamentert på sålefundamenter av betong ned mot fast grunn, og grunnmur 

i plasstøpt betong i kombinasjon med betongelementer. Det er støpt betonggulv på grunn i 
kjeller, som er dekket i garasjeanlegget. 
 
Rekkehus: Fundamentert ned mot fast grunn, med grunnmur i antatt pusset blokkmurverk. 
Alle så nær som et rekkehus har kjellerarealer i boligen. (Sogneprest Munthe-Kaas vei 45 / 47).  
 

 Tilstand Generelt god tilstand på grunnmurer og det ble ikke registrert mangler ved noen 
av disse under befaringen. 
 

 Tiltak Ingen tiltak. 
 

 Drenering 
 Det er lagt dreneringssystem rundt bygningene.  Det er registrert drenskummer og sandfang i 

bakgård. Takvann fra rekkehusene er tilkoplet dreneringssystemet rundt boligene.  
 

 Tilstand Det ble ikke registrert synlig tegn til skader eller feil ved dreneringen, men det ble 
observert vanninntrengning i parkeringskjeller.  
 

 Tiltak Kummer må kontrolleres årlig og evt. tømmes etter behov.  
Drensledninger bør spyles samtidig som slamsuging av overvannskummer. 
Slamsuging av kummer er lagt inn i plan 2013.  
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22 Bæresystemer 
 Boligblokker: Bæring primært på betongelementvegger, som skiller brannceller i blokken. 

Etasjeskiller og flat takkonstruksjon er utført i betong. 
 
Rekkehus: Veggkonstruksjon oppført i 10 cm bindingsverk, med bjelkelag som etasjeskille og 
sperretak.   
 

 Tilstand Boligblokker: Tilstanden er god. 
 
Rekkehus: Ikke registrert mangler ved bærekonstruksjonen under befaring.    
 

 Tiltak Boligblokker: Ingen tiltak. 
 
Rekkehus: Ingen tiltak.    
 

 E/M/U Energi: Utvendige bærevegger antas å være isolert med 10 cm mineralull.  
 
Tiltak: Tilleggsisolere gavlvegger som et energisparingstiltak. Dette bør vurderes 
ved kledningsutskiftning. Kledningsutskiftning er lagt inn i plan 2018. 
 
 
 
 
 

23 Yttervegger/fasader 
 Vinduer 
 Vinduer er laget med karm og ramtre i furu med malt overflate, 2 – 3 lags glass. Vinduene er fra 

byggeåret, 1979, med en U – Verdi på ca 2,4 – 2,6 W/m2K. 
 

 Tilstand Vinduer er malt i 2011. 
 

 Tiltak Ingen tiltak. Utskiftning av vinduer er lagt inn i plan 2018. 
 

 E/M/U Energi: Vinduer fra 1979 med U – Verdi på ca 2,4 – 2,6 W/m2K. 
 
Miljø: Lite trafikk i området setter ikke høye krav til støyskjerming av vinduer. 
 
Universell utforming: Åpningsvinduer er sidehengslet og delt i flere felt, som 
gjør de enklere å åpne og lukke.  
 
Tiltak: Når vinduene er utskiftingsklare bør det velges vinduer med U – verdi på 
1,2 W/m2K eller lavere.  
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 Dører/porter 
 Hovedinngangsdører 

 Boligblokker: Dører i treverk med glassfelt, påmontert dør - pumpe for automatisk lukking.  
 
Rekkehus: Dører i tre, karm av furu, terskel av hardved, dører er fra 2011. 
 

 Tilstand Boligblokker: Dører ble byttet i 2011. Funksjonsmessig ikke tilfredsstillende, da 
dette trolig er dører beregnet for mindre trafikk enn i en oppgang.  
 
Rekkehus: Dører ble byttet i 2011.  
 

 Tiltak Boligblokker: Det er innhentet pris på bytte av dør med aluminiumsprofiler og 
glass felt.  
 
Rekkehus: Ingen tiltak.    
 
Vaktmester bør smøre alle beslag på dører med olje regelmessig, beslagene skal 
ikke smøres med silikonbasert smøremiddel. 
 

 E/M/U Universell utforming: Det er automatisk åpne/lukkefunksjon på dørene i 
blokkene. Dørene er byttet i 2011. Dører er hvitmalte fyllingsdører med glassfelt 
og terskel i hardved.  
 
Rekkehus har også byttet dører i 2011 i hvitmalte fyllingsdører med glassfelt og 
terskel i hardved.  
 

 Balkong- og terassedører 

 Dører i tre, karm av furu, terskel av hardved, dører er fra byggeår 1979. Enkelte dører ble byttet 
i 2012 grunnet dårlig tilstand.  
 

 Tilstand Dører er malt i 2011.  De ble ikke funksjonstestet under befaringen.  
 

 Tiltak Eiere bør smøre alle beslag på dører med olje regelmessig, beslagene skal ikke 
smøres med silikonbasert smøremiddel. 
 

 E/M/U Energi: Dører fra byggeår, med U-verdi etter datidens krav. 
 
Tiltak: Når dørene er utskiftingsklare bør det velges dører med U – verdi på 1,2 
W/m2K eller lavere, for å redusere energibehov til oppvarming. 
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 Garasjeport 

 Garasjeport i stål, med portåpner - automatikk.  
 

 Tilstand Tilstanden på porten er god.  
 

 Tiltak Ingen tiltak i forbindelse med observasjoner gjort under befaringen.  
Det er ikke opplyst om det eksisterer serviceavtale på installeringen.  
  

 E/M/U Universell utforming: Godt skiltet utenfor porten, med god synlige opplysninger 
om kriterier for bruk av port og garasjeanlegg. 
 
Tiltak: Vask og ommaling av skilter ved behov.  
 
 
 
 
 
 
 

 Utvendig kledning 

 Panelte fasader og platekledning 

 Boligblokker: Fasader er i hovedsak utført i liggende 5 ” falset kledning. Det er innfelt plater av 
typen Steni eller tilsvarende, som et belte i kledningen ved hvert etasjeskille på gavlveggene. 
På svalgangside er det montert plater av typen Steni eller tilsvarende på 2 av leilighetsrekkene, 
som brannsikringstiltak for rømningsveier. Veggskiller mellom leiligheter er utført i pusset og 
hvitmalt mur. 
 
Rekkehus: Rekkehusene er utført i liggende 5 ” falset kledning med sammenføyning bak 
stående hjørnekasser av 6 ” bord.  
 
Garasjeanlegg: I garasjeanlegget er en vegg utført i stående, malt panelkledning med god 
spalteavstand, som sikrer god utlufting av eksosdannelser.  
 

 Tilstand Panelte fasader: Panelte fasader ble ommalt i 2011.  
 
Platekledning: Platene er hele og uten tegn til særlig skade. 
 
Pusset og malte fasader: Tilstanden er god, og det ble ikke registrert særlig tegn 
til slitasje eller skade. 
 

 Tiltak Panelte fasader: Ingen tiltak 
 
Platekledning: Ingen tiltak 
 
Pusset og malte fasader: Ingen tiltak.  
 

 E/M/U Energi: Veggene er i dag isolerte med 10 cm mineralull.  
Universell utforming: Steniplater har relativt grov overflatestruktur.  
 
Tiltak: Ved neste planlagte utskifting av kledning bør borettslaget vurdere å 
tilleggsisolere veggene, for å redusere energibehovet til oppvarming i boligene. 
 
Steniplater med struktur som dagens, kan vurderes erstattet med glattere 
struktur for lettere renhold av fasadeplatene.  
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26 Yttertak 
 Boligblokker: Yttertakene er flate og utført med fall mot sluk og innvendig nedløp. Tekkingen 

består av takfolie av type Sarnafil eller tilsvarende. Gesimsbeslag av plastbelagt stål er montert 
på takene.  
 
Rekkehus: Yttertakene er utført som saltak, med tekking av asfaltpapp og takshingel.     
 

 Tilstand Det ble ikke registrert synlige tegn til skader på noen av takene. Tekkingen på 
samtlige tak er fra ca år 2005. 
 

 Tiltak Ingen tiltak. 
 

 E/M/U Energi: Isolasjonstykkelsen er som fra byggeår, antatt 10 – 15 cm. 
 
Tiltak: Ved neste gangs omlegging av tak bør det vurderes å øke 
isolasjonsmengden, for å redusere energibehovet til oppvarming i borettslaget.  
 

 Beslag, gradrenner/overganger/gjennomføringer 

 Boligblokker: Gesimsbeslag består av stål med plastbelagte overflater, farge beige/brun.  
 
Rekkehus: Yttertakene er utført som saltak, med tekking av asfaltpapp og takshingel.     
Består av stål med plastbelagte overflater, farge svart. 
 

 Tilstand Generelt ser tilstanden god ut, og det ble ikke registrert skader eller mangler på 
disse under befaring. 
 

 Tiltak Ingen tiltak.  
 

 Takvindu/takluker 
 Det er montert 2 stk takluker på hver boligblokk i Helgerud Terrasse Borettslag.  Det er enkle 

kuppelløsninger med karm- og ramverk i tre, og tekket utvendig med folie med sveisede 
skjøter mot taktekking for øvrig. Lukene gir godt lys inn i trappeoppgangene i blokkene.  
 

 Tilstand Det ble observert noe vanninntrengning/kondens på innside av takluker ved 
karm, men det ble påpekt at det ikke var noen store problemer med disse. De ble 
ikke funksjonstestet ved befaring. Dette er også tilgangen til taket for vaktmester 
og pr dags dato er dette en anordning som ikke er forsvarlig.  
 

 Tiltak Luker bør skiftes ut og en sikker anordning bør etableres for vaktmesteren. Usbl 
har blitt engasjert i saken og vil være behjelpelig med å innhente pris på dette. 
Dette er lagt inn i plan 2012.  
 

 Takrenner/nedløp 
 Det er kun rekkehusene som har saltak, og er utført med takrenner og utvendige nedløp. 

Takrenner og nedløp er av plastbelagt stål. Takvann ledes ned i dreneringssystemet rundt 
boligene. 
 

 Tilstand Generelt ser tilstanden god ut, og det ble ikke registrert skader eller mangler på 
disse under befaring. Alle renner og nedløp ble byttet samtidig som omlegging av 
tak i år 2005. 
 

 Tiltak Det er en del trær rundt borettslagets eiendom og takrenner bør derfor ettersees 
årlig, og renses ved behov.  
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28 Altaner, balkonger, baldakiner 
 Balkonger 

 Boligblokker: Blokkene har store balkonger som vender ut mot forgården, og svalganger med 
egen utgang på baksiden av bygningene. Dekket er utkraget fra etasjeskiller i betong for øvrig. 
Alle balkonger er utstyrt med egen utvendig bod og buet blomsterkasse i lettbetong, som er 
typisk for denne type bygg og årgang.  
 
Rekkehus: Flere av rekkehusene har terrasse eller platting, som er utformet i egen regi. 
 

 Tilstand Balkongene er av bestandig betongmateriale. Sogneprest M-k vei 21 1 etg ble det 
observert under befaring en betongblomsterkasse som var preget av 
korrosjonsskadet armering hvor da betong flasset av.  
 

 Tiltak Skadet blomsterkasse bør skiftes ut. Det er lagt inn plan 2012 en kostnad for 
utskiftning av denne.  
 

 E/M/U Miljø: Store hyggelige balkonger med diverse beplantning. 
Universell utforming: Lave terskler på balkongdører for enkel atkomst. 
 
Tiltak: Ingen tiltak.  
 

65 Avfall  
 Avfall sorteres i eget søppelhus som er lokalisert ute i bakgården. Huset er bygget i år 2008 og 

det er montert Daloc branndører av stål klasse A 60.  
 

 Tilstand Ingen synlige skader eller feil. 
 

 Tiltak Ingen tiltak. 
 

 E/M/U Universell utforming: Trinnfri atkomst for flytting av søppeldunker for tømming. 
 
Tiltak: Ingen tiltak. 
 

66 Piper /skorsteiner 
 Rekkehusene er installert med piper av lettklinker og foringer for vedfyring. Pipene er beslått 

over tak, og det ble ikke gjennomført nærmere inspeksjon av disse. 
 

 Tilstand 
 

Antas å være god. Beslag og pipehatter av nyere dato.  

 Tiltak 
 

Det er viktig at piper etterses og feies, samt tømmes for sot/avleiring etc. Fyring 
bør foregå med tørr ved og god trekk, for å redusere sotdannelser i foringene og 
fare for pipebrann. 
Feiervesenet bør også kontaktes for å få oversikt om når piper sist ble feiet. 
 

 E/M/U Miljø: Ovner som brenner rent med god trekk forurenser mindre.  
 
Tiltak: Kun å fyre med tørr ved i ovner.   
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7 Utomhus 
72 Utendørs konstruksjoner 
 Gjerder 

 Det er montert gjerde av tre mellom boligblokkene, og tretrapper ned til bak – innganger til 
garasjeanlegget. 
 

 Tilstand Gjerde mellom Sogneprest M-k vei 15 og 17 er generelt dårlig tilstand og bør 
utbedres. Det ble observert under befaring løse bord mellom bakkenivå og gjerde, 
dette er gjør at det dannes en stor åpning mellom grunn og gjerde og kan være 
farlig for barn. 
 

 Tiltak Gjerde bør utbedres. Utbedring av gjerde er medtatt i plan 2012.  
 

74 Utendørs el. anlegg 
 Det er montert lysarmaturer ved innganger og frittstående stolpearmaturer i gårdsområdet.   

 
 Tilstand Armaturer virker og er i orden. 

 
 Tiltak Ingen tiltak.  

 
 E/M/U Energi: Sparepærer og intervallstyring gir energiøkonomisk gevinst. 

Universell utforming: Lyser godt opp atkomst til byggene. 
 
Tiltak: Montere sparepærer og kople armaturer til tids – ur.  
 

76 Veier, plasser 
 Asfalterte veier etc. 

 Det er lagt asfalt i atkomstveier og gangstier i borettslagets ute - område.  
 

 Tilstand Tilstanden til veier og stier er generelt god.  
 

 Tiltak Ingen tiltak ligger inne i planperioden.  
 

 E/M/U Miljø: Veier og stier som binder sammen de ulike byggene i et nettverk, bidrar 
positivt til knytting av fellesskapet i borettslaget.  
Universell utforming: God kontrast mellom gangveier og andre utearealer leder 
beboerne enkelt til husene. Underlaget er stabilt og den har en svært liten 
høydeforskjell som gjør at det er enklere for alle å bruke. 
 
Tiltak: Ingen tiltak. 
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 Plener, lekeapparater, kummer og sluk 

 Gårdsrom består av plener, trær, sittegrupper og lekeapparater. Det er etablert nye 
lekeapparater i 2011.  
 

 Tilstand Tilstanden til veier og stier er generelt god.  
 

 Tiltak Lekeapparater må etterses og vedlikeholdes regelmessig. 
 
Sandfang og overvannskummer i gårdsrommet bør kontrolleres jevnlig og 
tømmes ved behov. 
 
Sittegrupper av tre bør vurderes malt.  
 
 
 

 E/M/U Miljø: Veier og stier som binder sammen de ulike byggene i et nettverk, bidrar 
positivt til knytting av fellesskapet i borettslaget.  
Lekeplass i forgården og egen fotballbane gir gode aktivitetsmuligheter.  
Universell utforming: God kontrast mellom gangveier og andre utearealer leder 
beboerne enkelt til husene. Underlaget er stabilt og den har en svært liten 
høydeforskjell som gjør at det er enklere for alle å bruke. 
 
Tiltak: Ingen tiltak. 
 

77 Park, Hage 
 Diverse prydbusker og blomsterbed plassert rundt om på borettslagets eiendom. Kunstskulptur 

på plen i forgård.  
 

 Tilstand Ingen synlige feil eller mangler.  
 

 Tiltak Ingen tiltak. 
 

 E/M/U Miljø: Blomsterbed skaper ofte trivsel i boligselskapets nærområde. 
 
Tiltak: Vurdere ytterligere beplantning i enkelte områder. 
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Del 2 - Innvendig registrering 
 
NS 
Kode 

Bygningsdel - Beskrivelse materiell/overflate, tilstand og tiltak 

24 Innvendig 
 Vinduer trapperom 

 Dører/ytterdør 
 Dører, trapperom innside har malte overflater og er påmontert dørpumpe. 

 
 Tilstand Det ble ikke registrert synlige feil/mangler på dørene. Styret har vurdert å bytte 

dører fordi eksisterende dører ikke fungerer tilfredsstillende. Dørene er 
beregnet for annen type bruk som ytterdør på f.eks en enebolig eller lignende. 
Dette medfører at det blir større påkjenning her i boligblokkene, og dørene blir 
preget av slitasje fortere.   
 

 Tiltak Dørpumper bør smøres og justeres etter behov. Dører bør jevnlig kontrolleres. 
Det er innhentet pris på montering av nye dører. Styret har ikke tatt stilling til 
dette enda.  
 

 Dører/entrèdør 
 Entrèdører til boliger er brannklassifiserte B 30, og har lakkerte overflater. Dørene er fra året 

1975, da bygget ble oppført. 
 

 Tilstand Dørene er hele og i god stand, men har behov for omlakkering. Dørene ble ikke 
funksjonstestet. Det ble nevnt under befaring at vi skulle ta ut omlakkering av 
entredører, da det heller vurderes et bytte av disse.  
 

 Tiltak Bytte av entredører i boligblokkene er lagt inn i plan 2019.  
 

 Dører/kjellerdør 
 Dør til garasjearealer i stål, brannklassifisert A 60. Lokalisert på gavlvegg i S.M.K.V. 23. 

 
 Tilstand Døren er ommalt i 2011. 

 
 Tiltak Døren bør smøres etter behov.  

 
 Innvendig kledning og overflate 

 Overflater i trapperommet er utført i lettbrente teglblokker, murt i løpeforband med halvsteins 
sprang. Ved inngangspartiet er ene veggen utført som pusset, sandsparklet og hvitmalt vegg.  
 

 Tilstand Overflatene i tegl er meget fine, og er i god stand. Pusset vegg er i god stand, 
men med behov for ommaling etter hvert. 
 

 Tiltak Ommaling av pusset vegg er lagt inn i planen i 2015. 
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25 Dekker 
 Golv 

 Det er lagt linoleumsbelegg i gang, trapper og repos. 
 

 Tilstand Tilstand er god. 
 

 Tiltak Boning av gulvene er lagt inn i planen i 2015. 
 

 E/M/U Universell utforming: Fine og jevne overflater som er lette å utføre 
renholdsarbeider på. 
 
Tiltak: Ingen tiltak. 
 

 Himling/undertak 
 Himlinger er utført som pusset, sandsparklet og hvitmalte flater.  

 
 Tilstand Ingen feil eller mangler registrert. 

 
 Tiltak Ingen tiltak. 

 
28 Trapper 

Type trapp, betong, tre, stål etc 
 Trappekonstruksjon er levert i betongelementer, med rekkeverk og håndløper i treverk.  

 
 Tilstand Det ble ikke registrert synlig tegn til skader eller feil ved befaringen. 

 
 Tiltak Ommaling av rekkverk og håndløpere er lagt inn i planen i år 2015.  

 
 E/M/U Universell utforming: Inntrinn og opptrinn utformet etter trappeformel, som 

gjør den behagelig å gå i. Solid rekkverk å holde seg i. 
 
Tiltak: Ingen tiltak. 
 

3 VVS 
31 Sanitær 
 Bunnledninger 
 Bunnledninger er antatt lagt i plast. 

 
 Tilstand Bunnledninger er innstøpt, tilstand ikke vurdert. 

 
 Tiltak Ingen tiltak. 
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 Ledningsnett 
 Vannrør 

 Boligblokker: Vannrørene er lagt i kobber fra fyrrom i kjeller og ført videre til hver stamme i 
boligblokken.  
 
Rekkehus: Disse har egne varmtvannsberedere i inne i leilighetene. Inntaksledninger i hvert 
hus.  
 

 Tilstand Det ble ikke registrert skader på vannrørene, og styret opplyser om at det ikke 
er registrert lekkasjer ved anlegget tidligere.  
 
Det ble observert manglede isolasjon på kobberledninger i fyrrommet. Dette 
bør utbedres for å hindre unødvendig varmetap til omgivelsene. 
 
Anbefalt brukstid på vannledninger i kopper er 50 år, iht. Sintef Byggforsk. 
 

 Tiltak Isolere kopperledninger i fyrrom. Lagt inn i planen i år 2013. 
 

 E/M/U Energi: Isolerte ledninger hindrer varmetap til omgivelsene, og reduserer 
dermed energibehovet for oppvarming av varmtvann. 
 
Tiltak: Fokus på energieffektivisering.  
 

 Avløpsrør 

 Avløpsrør er antatt lagt i plast. 
 

 Tilstand Ingen synlig tiltak registrert, tilstand antatt å være god. 
 

 Tiltak Ingen tiltak. 
 

 Armaturer/kraner fellesanlegg 

 Det er stoppekran for røropplegg til leiligheter i taket i garasjekjeller.  
 

 Tilstand Ingen skader registrert, men godt synlige merkelapper mangler. Kranene er ikke 
funksjonstestet. Merkelapper eller lignende kan muligens forsikringsselskapet 
være behjelpelig med å levere.   
 

 Tiltak Merke stoppekraner til de ulike stammene med oppgang/leilighetsnummer.  
 

 E/M/U Universell utforming: God merking og informasjon gir kortere responstid, og 
vil være skadebegrensende ved evt. lekkasje.  
 
Tiltak: Tydelig merking. 
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33 Varmeanlegg 
 Sentral  varmtvannsbereder 

 I kjeller i S.M.K.V. 13 er det montert en felles CTC trykkvannvarmer på 4000 liter, fra år 1979. 
 

 Tilstand God, men pga alder bruker denne mye energi på oppvarming, og avgir mye 
unødvendig varme.  
 

 Tiltak Bytte av ny bereder er lagt inn i plan for 2013.   
 

 E/M/U Energi: Eldre beredere er utrustet med en teknologi og spesifikasjoner som 
ikke er optimale, sett opp mot dagens standard. 
Miljø: Eldre beredere krever mer energiressurser enn nye og bedre isolerte. 
 
Tiltak: Utrede energi/miljøtiltak i forbindelse med fremtidig utskifting av 
eksisterende CTC trykkvannvarmer, for å ivareta økonomi og forbruk best mulig. 
 

36 Ventilasjonsanlegg 
 Alle leiligheter har mekanisk avtrekksanlegg med ventilator plassert i kjøkkenhette som 

trekker luften ut. Spalteventiler er plassert i overkant vindu. 
 
Funksjon: Dårlig luft fra kjøkken, bad og toalett trekkes ut av leilighetene via avtrekksviften. 
 

 Tilstand Det ble under befaring i 2011 observert overflatekondens i enkelte leiligheter 
og dette er trolig pga dårlig ventilering og kalde overflater. Det er derfor viktig å 
ha god ventilering av leiligheter slik at det ikke oppstår overflatekondens og 
senere muggdannelser på vegger.  
 

 Tiltak Vifter, ventilasjonskanaler etc. bør rengjøres regelmessig med intervall på 5-10 
år. Det bør vurderes å instalere ventiler i vegg for mer luftsirkulasjon, og for å 
hindre kondens på veggflater.  
 

 E/M/U Energi: I et lengre perspektiv vil gjerne kostnader i forbindelse med etablering 
av balansert ventilasjon, spares inn i form av reduserte fyringskostnader. 
Miljø: Balansert ventilasjon gir et bedre inneklima i boliger, da blant annet 
forvarmet luft tilføres boligen, og tilnærmet eliminerer evt. trekkfølelse og 
kondensproblematikk. 
 
Tiltak: Utrede kostnader for etablering, og størrelse på kostnadsbesparelse i 
bruk, ved installering av balansert ventilasjon i boligselskapet.  
 
 
 
 
 
 
 

4 El. kraft  
41 Generelle anlegg 
 Inntaks og stigeledninger 

 Inntak og stigere ligger skjult. 
 

 Tilstand Ikke vurdert, antas god. 
 

 Tiltak Ingen tiltak.  
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43 Fordeling 
 Hovedfordeling 

 Hovedfordeling i kjeller. 
 

 Tilstand: Det ble ikke registrert synlige feil eller mangler. 
 

 Tiltak: El.anlegg skal kontrolleres periodisk, fellesanlegg bør kontrolleres hvert 5-år 
eller ved behov. Det er lagt inn en EL-kontroll i plan 2015. 
 

 Underfordeling 
 Underfordeling med sikringskurser til leiligheter er plassert i oppgangene i boligblokkene, 

rekkehusene har egne lokalisert i leiligheter.  
 

 Tilstand El.anlegg i leiligheter skal kontrolleres engang i året iht. HMS-kravene. Styret 
plikter å sende ut nødvendig HMS informasjon vedrørende EL-kontroll. 
Informasjon vedrørende dette er tilgjengelig i HMS-systemet.  
 

 Tiltak El.anlegg i leiligheter bør kontrolleres. HMS informasjon bør sendes ut.  
 

44 Lys 
 Belysning i trapperom og fellesarealer 

 Belysning i trapperom består av rør – armaturer IP 44.  
 

 Tilstand Tilstand er god, ingen synlige tiltak. 
 

 Tiltak Ingen tiltak. 
  

 E/M/U Energi: Sparepærer og intervallstyring gir energiøkonomisk gevinst. 
Universell utforming: Lyser godt opp gangarealer og trappeløp. 
 
Tiltak: Ved evt. etablering av fotocelle / selvslukker, er det viktig å ivareta 
bevegelseshemmedes behov for lange intervaller, før slukking.  
 

 Belysning i fellesganger, garasjer 

 Belysning i garasje består av rør – armaturer IP 44.  
 

 Tilstand Tilstanden er god. 
 

 Tiltak Ingen synlig tiltak registrert. 
 

 E/M/U Energi: Sparepærer og intervallstyring gir energiøkonomisk gevinst. 
Universell utforming: Lyser godt opp arealene og er plassert på hver side av 
kjørebanen, for enkel geleiding inn og ut av parkeringskjelleren.  
 
Tiltak: Ved evt. etablering av fotocelle / selvslukker, er det viktig å ivareta 
bevegelseshemmedes behov for lange intervaller, før slukking.  
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45 El.varme 
 Panelovner/radiatorer 

 Boligene oppvarmes med termostartstyrte panelovner, og baderom som er installert med 
varmekabler i gulv. 
 

 Tilstand Leiligheter ikke befart, antas i orden. 
 

 Tiltak Ingen tiltak. 
 

7 Brannsikring 
 Bygning 

 Det er viktig med jevnlig kontrollerer av branntekniske forhold for å ivareta sikkerheten i 
eiendommen. 
 

 Elektro 

 El.anlegg bør kontrolleres jevnlig for å ivareta sikkerheten i eiendommen. Det er også et HMS-
krav til eiere og styrer at dette gjennomføres. 
 

 Brannslanger/apparater 
 Det er brannslukningsapparater i leiligheter og fellesarealer. Antas å være i orden. Vi anbefaler 

at de kontrolleres mellom inn og utflytting av leietagere, og minst hvert 5. år.  
 

8 Helse, miljø og sikkerhet  

  Boligselskapet har etablert et HMS-system i 2012. 
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6 Bildedokumentasjon 

 
Her er vedlagt bilder av skader og bygningsdeler i den grad det trengs for å dokumentere 
bestemte forhold. 
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Bilde 1 viser gjerde mellom Sogneprest M-k vei 15og 17 som har behov for utbedring. 
 

 
 
 
Bilde 2 viser betongfasaden på blokk Sogneprest M-k vei 13-15 hvor det er behov for 
ommaling.  
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Bilde 3 viser betongblomsterkasse i Sogneprest M-k vei 21 som har korrosjonsskader. 
Denne bør skiftes ut. 
 

  
 
 
Bilde 4 viser beslag på enden av blokk Sogneprest M-k vei 23 som bør utbedres.  
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Bilde 5 viser kuppel i oppgang sogneprest M-k vei 23 hvor det bør etableres en sikker 
anordning for ankomst til taket.  
 

  
 
 
Bilde 6 viser nedløp i Sogneprest M-k vei 65 som ikke er montert på plass igjen, dette var 
heller ikke gjort i fjor.  
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Bilde 7 viser fakk i tak parkeringskjeller ved plass 44 som mangler isolasjon.  
 

 
 
 
Bilde 9 viser deler av gjerde mellom Sogneprest M-k vei 15 0g 17 samt le vegg i 
parkeringskjeller. Le vegg har behov for ommaling og gjerde bør utbedres.  
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7 Vedlikeholdslogg 

 
Følgende registreringsskjema er vedlagt: 
 

a. Utført vedlikehold og reparasjoner  
Her registreres det vedlikeholdet som er gjennomført i løpet av de senere årene. 
Dette er med på å dokumentere hva som er utført på bygningsmassen. 
 

b. Registrering av data 
Dette skjemaet brukes til å registrere sentrale opplysninger om bygningsmassen 
generelt. Her legges inn faste opplysninger som f.eks. malingstyper, farger, 
produkter og leverandører som er brukt. 
 

c. Serviceavtaler 
Her registreres de serviceavtalene som er inngått og gjelder nå. 

 
d. Aktuelle håndverkere 

Her registreres navn og kontaktperson i aktuelle firma. 
 
Dette er viktig dokumentasjon, den går ellers lett tapt.  
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a. Utført vedlikehold og reparasjoner 

Tiltak som er utført i de senere årene 
er blant annet: Firma Kontaktperson Pris inkl mva Utført dato: 

År 2011        

        

        

        

        

År 2012        

Utskiftning av enkelte terrassedører 
Oslo 
Byggentreprenør AS Erling Norman   Mai 2012   

        

        

        

        

År 2013        

        
        

        

          

          

          

          
 
 
b. Registrering av data 
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Beskrivelse: Type/Farge Produktkode Leverandør Dato Kommentar 

Benker / bord           

Beplantning           

Bygning yttervegg:           

Lekeapparater           

Malte vinduer           

Trapperom           

Trapperom           

      

Utebelysning           

Ytterdører           
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c. Serviceavtaler 

Serviceområde Type / Kode Leverandør Dato Kommentar 

Brannslukkeutstyr  Norsk Brannvern   

Brannvarsling  Norsk Brannvern   

Heis     

Ventilasjonsanlegg     

El- anlegg     

Renhold     

     
 
d. Aktuelle håndverkere 

Fag Firma Tlf Kontakt Kommentar 

Elektriker         

Glassmester         

Låser og beslag         

Maler         

Renhold         

Rørlegger         

Taksjekk         

Ventilasjon         
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8 Rapporteringsnivå  

Rapportering 
Vurderingen omfatter bygningsmessige og tekniske anlegg tilknyttet bygningene. Usbl har 
basert sin vurdering på NS 3424, registreringsnivå 1, egne observasjoner gjort på befaring 
og opplysninger gitt av styreleder/vaktmester.  
 
Undersøkelsesnivå: 

• Det utføres visuelle observasjoner på tilgjenglige flater uten fysisk inngrep. 
• Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjenglige deler av konstruksjoner. 
• Flater som er skjult av snø eller skjult på en annen måte vil ikke bli kontrollert. 
• Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, 

ventilasjon, elektrisk anlegg, vann og avløp osv. 
• Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller om mulig 

fra stige. 
• Dersom det oppdages tiltak som bør undersøkes nærmere så vil det bli anbefalt at 

man går videre med utvidede tilstandsvurderinger. 
• Fremlagt dokumentasjon fra boligselskapet på når sist utført vedlikehold eller 

utskifting er utført. 
• Skjulte installasjoner er generelt ikke kontrollert. Tekniske anlegg er ikke 

funksjonstestet verken for bygg-, VVS- eller elektroanlegg. Det vil si at tekniske 
anlegg som pga årstid eller annet ikke er i drift, kan ha funksjonsfeil eller være 
havarert. 

• Leiligheter er ikke med i avtalen og befares ikke.  
 
Aktuelle tiltak som er funnet for de enkelte fag, og ved dokumentasjon er angitt i vedlagte 
rapporter under kap.1 pkt 1.3, og/eller med bildedokumentasjon under kap.6 pkt.6.1. 
I den grad det lar seg gjøre er forslag til tiltak sett ca 10-år frem i tid.  
 
Tiltak er etter beste skjønn registrerte etter følgende prioriteringer: 

1. Akutt 
Skader og mangler som i følge lover og forskrifter å utbedres eller forhold som kan 
sette menneskers liv eller helse i fare. 
 

2. Vedlikehold 
Vedlikehold som foretas for å opprettholde bygningens funksjonsnivå.  
 

3. Modernisering 
Moderniseringsarbeider som kan være aktuelt å gjennomføre for å tilfredstille 
manglende funksjoner eller formelle krav, eller det der det er funnet store avvik i 
forhold til dagens byggnorm/offentlig forskrifter. 

 
Anbefalte intervaller i plan er iht anbefalte intervaller på drift og vedlikehold fra SINTEF 
Byggforsk. 
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9 Generelt om vedlikehold 

9.1 Hvorfor vedlikeholdsplan? 

Bevar er utviklet for å identifisere tiltak og vedlikehold av bygninger. Det er basert på lang 
erfaring med vedlikehold av bygninger, og skal gjøre det lett å sette i gang riktige tiltak til 
rett tid. Man får oversikt over kostnader og hvor mye som bør avsettes til vedlikeholdsfond. 
Oppdragsgiver får også høy prioritet på assistanse gjennom sin kontaktperson i tekniske 
avdeling dersom man ber om det. 
 
Bevar er bygget opp omkring en database over bygningsdeler og komponenter der vanlig 
antatt levetid og enhetskostnader for vedlikehold og utskifting er estimert.  
 
Ved etablering av vedlikeholdsplanen registreres tilstand og de aktuelle bygningsdeler. 
Arealer måles opp og årstall for sist utført vedlikehold eller utskifting legges inn.  
 
Basert på dette får vi fram forventet vedlikeholdsbehov med kostnader i neste 10-års 
periode.  
 
Planen ajourføres årlig. Dette har følgende hovedfunksjoner: 
• registrere skader og mangler 
• korrigere antatte vedlikeholdsintervall 
• vurdere behov for vedlikehold kommende år 
• bidra med hjelp til budsjett  
 
Den årlige befaringen utføres som en systematisk gjennomgang av alle bygningens deler, 
og visuelle observasjoner kan kombineres med enkle målemetoder. Gjennom dette 
minimaliseres de totale vedlikeholdskostnadene for bygningen. 

9.2 Sentrale begreper 

Dette kapitlet omhandler sentrale begreper innen vedlikehold av bygninger, tekniske 
installasjoner og utendørsanlegg. 
 
Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde bygningens standard. 
Forbedring eller ombygging som hever bygningens standard, defineres ikke som 
vedlikehold. 
 
Skillelinjene mellom drift og vedlikehold kan være uklare. Det er vanlig å definere drift som 
aktiviteter som er nødvendige for at bygningen skal fungere som forutsatt i det daglige. 
Eksempler på driftsoppgaver er renhold, renovasjon, ettersyn av tekniske installasjoner og 
kontroll av bygningsdeler.  
 
En bygning brytes sakte ned til tross for jevnlig vedlikehold, men vedlikeholdet bidrar til å 
dempe nedbrytningsprosessen.  
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Løpende vedlikehold er arbeider som må utføres for å rette opp uforutsette skader, og 
dermed løfte bygningen opp igjen til opprinnelig nivå. Skadene kan skyldes byggefeil, 
feilaktig utført eller manglende vedlikehold, hærverk e.l. 
 

Periodisk vedlikehold er arbeider som må utføres på grunn av jevn, normal slitasje for å 
hindre forfall. Periodisk vedlikehold forebygger også skader. Eksempel på periodisk 
vedlikehold er overflatebehandling som maling av vinduer. 
 

Utskifting av bygningsdeler med kortere varighet enn bygningens brukstid, defineres også 
som vedlikehold. Enkelte materialer er umulige eller svært vanskelige å vedlikeholde på 
normalt vis og må skiftes ut.  
 
Vedlikeholdsbehov  
En bygning er utsatt for både utvendige og innvendige påkjenninger. Utvendig er det først 
og fremst klimapåkjenninger som vind, nedbør, sollys, luftforurensninger, 
temperatursvingninger og kombinasjoner av disse som bidrar til å bryte ned overflater og 
materialer.  
Behovet for utvendig vedlikehold vil derfor variere mye med bygningens beliggenhet og 
klimaforholdene i området. Innvendig er det i første rekke bruken av bygningen og 
installasjonene som medfører slitasje og gir behov for vedlikehold.  
 
Vedlikeholdsintervall  
Vedlikeholdsintervall er tiden mellom hver gang periodisk vedlikehold utføres på en 
bygningsdel. Overflatebehandling er den vanligste formen for vedlikehold som har kortere 
vedlikeholdsintervall enn levetiden til selve bygningsdelen. De samme faktorene som virker 
inn på bygningsdelens levetid (materialegenskapene, utførelsen og påkjenningene), har 
betydning for vedlikeholdsintervallene. Teknisk levetid på overflatesjiktet er ikke 
ensbetydende med den tiden det tar før sjiktet er slitt bort, men den tiden det tar før sjiktet 
mister sin evne til å beskytte underlaget. På samme måte som bygningsdelenes levetid kan 
vedlikeholdsintervallene være bestemt ut fra flere typer krav, f.eks. estetiske eller 
økonomiske krav.  
 
Vedlikeholdsplan  
Det anbefales å ta vare på den årlige vedlikeholdsplanen og følge opp og korrigere i forhold 
til hva som faktisk er gjort. Dette vil gi oversikt og være til hjelp ved senere tiltak. Når et 
vedlikeholdstiltak er utført, bør man derfor notere seg hva som er gjort, hvilke materialer og 
overflatebehandling som er brukt og tidspunktet for utføring. Denne informasjonen bør 
oppbevares sammen med den øvrige dokumentasjonen i en egen perm. I kapittel 9 ligger 
skjemaer for dette. 
 
Vedlikeholdsplanen tar utgangspunkt i et normalt intervall for vedlikehold og levetid for 
bygningens ulike komponenter.  
 
 
Vi anbefaler at styret oppnevner en person som får ansvar for å følge opp planen og krysse 
av for de ulike oppgaver som er gjennomført. I tillegg vil vi anbefale å fylle inn opplysninger 
som er relevant for vedlikeholdet i skjemaene bakerst i planen.  
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9.3 Bygningsdelstabell 

En bygning deles opp i bygningsdeler, f.eks. vegg, golv osv. Bygningsdelene er bygd opp av 
ett eller flere materialer. Norsk Standard NS 3451 inneholder en tabell over alle 
bygningsdeler. Denne tabellen er også brukt i dette vedlikeholdsprogrammet. 

9.4 Levetid  

Levetid er den tiden det tar før bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. 
De enkelte bygningsdelene i en bygning har forskjellig levetid uavhengig av bygningens 
brukstid. Bygningens brukstid er total levetid for bygningen inntil riving eller større 
ombygging, og må ikke forveksles med bygningsdelenes levetid. Begrepet levetid har flere 
betydninger, og det er viktig å skille mellom estetisk levetid, økonomisk levetid, funksjonell 
levetid, teknisk levetid og antikvarisk levetid.  
 

Estetisk levetid er tiden fram til en bygningsdel skiftes ut fordi den ikke lenger er estetisk 
tilfredsstillende. Den tekniske funksjonen kan likevel være intakt. Estetisk levetid er ofte 
relatert til overflater som f .eks. tapet, maling eller golvbelegg. Det kan være nødvendig å  
fornye en overflate fordi den er stygg eller skjemmende til tross for at den fremdeles 
oppfyller de rent tekniske kravene til beskyttelse.  
 

Funksjonell levetid. En bygningsdel har nådd sin funksjonelle levetid når den ikke lenger 
fungerer etter hensikten eller ikke lenger tilfredsstiller gitte funksjonskrav. Bygningsdeler 
kan også skiftes ut fordi nye produkter tilfredsstiller nye funksjonskrav og dermed er mer 
formålstjenlige.  

9.5 Økonomi 

Uten vedlikehold vil en bygning forfalle. Det kan bli dyrere å sette den i stand etter at 
forfallet har satt inn enn å koste på jevnlig vedlikehold. Aktivt og riktig vedlikehold kan 
forhindre små skader i å utvikles til større skader, med følgende kostbare reparasjoner. 
Riktig planlegging av vedlikeholdet kan totalt sett gi lavere vedlikeholdskostnader. 
Vedlikehold er dessuten nødvendig for å opprettholde bygningens økonomiske verdi.  
 
Økonomisk levetid er optimal tid før utskifting er nødvendig basert utelukkende på 
økonomiske betraktninger. Det kan bety å utsette utskifting av en defekt bygningsdel, når 
utsettelse ikke gir følgeskader av økonomisk betydning. Valg av materialer og 
vedlikeholdsmetode kan gjøres ut fra hensyn til en optimal økonomisk levetid. Den 
økonomiske levetiden avhenger sterkt av gjeldende realrente.  

9.6 Lover og forskrifter 

Drivkraften for å holde en bygning ved like kan ha utspring i flere ulike hensyn.  
 
Lover og forskrifter.  

Plan- og bygningsloven pålegger eier ansvar for å holde bygningen forsvarlig ved like. 
Paragraf 89 sier: "Bygning, konstruksjon eller anlegg ..., skal holdes i slik stand at fare eller 
vesentlig ulempe ikke oppstår for person eller eiendom, og at innretningen ikke virker 
skjemmende i seg selv i forhold til omgivelsene."  
 
Andre sentrale regelverk som også berører vedlikeholdsarbeider er:  
- Forskrifter om brannforebyggende tiltak og tilsyn  
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- Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.m.  
 
Bygningsmyndighetene, eller brannvesenet kan gi pålegg om å gjennomføre 
vedlikeholdsarbeider som f.eks. 
- sikre fasader om det er fare for at puss eller fasadeplater kan falle ned og forårsake 

ulykke. 
- utbedre bygninger hvis det viser at det er utført endringer som svekker 

brannsikkerheten. 
 
Dessuten gjelder Arbeidsmiljøloven der boligselskapet har ansatt personer i for eksempel 
vaktmester- og renholdstjeneste. 
 
Dette gjelder bare når personer er ansatt og får lønn fra boligselskapet. Personer som 
arbeider i virksomheter som boligselskapet kjøper tjenester fra er dekket opp gjennom 
internkontrollen i eget firma. 

9.7 Helse, Miljø og Sikkerhet 

Helse. Arbeidsmiljø og inneklima kan bedres gjennom vedlikeholdet og valg av materialer 
og vedlikeholdsmetoder .  
Miljø. Bygninger og utendørs anlegg er en del av vårt miljø og våre omgivelser. Innvendig og 
utvendig vedlikehold virker inn på vår trivsel.  
Sikkerhet. Riktig vedlikehold kan bidra til økt sikkerhet for bygningen og virksomheten, 
f.eks. ved bedre brannsikring, økt motstandsevne mot konstruktive bruddskader m.m.  

9.8 Veiledning om utvendig vedlikehold 

Tak 
Manglende vedlikehold av taket kan føre til lekkasjer og alvorlige fuktskader. l tillegg til en 
årlig inspeksjon anbefales man å inspisere taket etter spesielle påkjenninger som uvær, 
takras, isdannelser e.l. Når taktekkingen nærmer seg grensen for normal levetid, bør en fra 
tid til annen undersøke taket grundigere, gjerne med hjelp av fagfolk. Foruten selve 
tekningen må en se spesielt etter feil og mangler ved takbeslag, som ofte er årsak til 
lekkasjer. For å kunne oppdage ev. lekkasjer må en også inspisere taket fra undersiden, der 
hvor en kan komme til, og særlig ved takluker, skorstein og andre gjennomføringer.  
 
Takrenner, nedløp og sluk  
Sluk og renner bør inspiseres og rengjøres to ganger i året, særlig hvis de er utsatt for løvfall 
fra nærliggende trær. Renner og nedløp som er blitt utette, f.eks. på grunn av is sprengning 
eller korrosjon, må vanligvis skiftes. Blir takrenner og nedløp ofte ødelagt av snø og is, bør 
en vurdere bygningsmessige tiltak som reduserer snøsmelting og ising og/eller montering 
av varmekabler. Lekkasjer i nedløp med langsgående falsede skjøter er ofte vanskelig å 
oppdage dersom skjøtene er montert inn mot veggen. Vedlikehold av 
overflatebehandlingen på renner, nedløp, rennekroker m.v. vil forlenge levetiden. 
 
Yttervegger  
Er overflatebehandlingen helt intakt, men tilsmusset eller angrepet/misfarget av sopp, alger 
eller mose, er det tilstrekkelig å rengjøre fasadene, evt. vaske med sopp og algedrepende 
middel.  
En bør vanligvis vente med ny overflatebehandling til overflatesjiktet er slitt. For tykt beis- 
eller malingssjikt øker damptettheten og spenningene i overflaten og kan gi sprekker og 
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avflassing. Dette gjelder i første rekke organiske malinger, f.eks. lateks-, termoplast- og olje-
/alkydmalinger.  
 
Overflater av mur, puss og betong krever vanligvis lite vedlikehold. Men når det oppstår 
skader på slike overflater, får skadene ofte en akselererende utvikling. Et lite riss kan f.eks. 
medføre en lokal oppfukting som gir småskader. Småskadene medfører større oppfuktinger 
og nye, større skader. Hovedhensikten med tilsyn er å avdekke skader mens de ennå er små 
og rimelige å utbedre.  
Generelt er vedlikeholdsbehovet avhengig av de skader og nedbrytingsprosesser som måtte 
oppstå. Tiltak bør iverksettes på det tidspunktet som gir de laveste vedlikeholdskostnadene 
(årskostnad).  
 

Fuktighet i en eller annen form er den viktigste årsaken til skader på mur -, puss- og 
betongfasader:  
- fargevariasjoner og skjolder, overflatebehandling blærer eller skaller av  
- frostskader  
- saltutfelling, saltvitring  
- utvasking av mineralske bindemidler  
- innvendige skader, økt varmetap gjennom ytterveggen  
 
Hvis fuktigheten i konstruksjonen holdes på et minimumsnivå, vil en stor del av disse 
skadene unngås. 
 
Vinduer  
Vinduer hører med til de mest utsatte bygningsdelene og krever derfor hyppig vedlikehold. 
Jevnlig renhold av karm og rammer kan forlenge levetiden til overflatebehandlingen. 
Påkjenning fra slagregn og sollys er avhengig av bygningens beliggenhet og 
fasadeorientering. Behovet for vedlikehold kan derfor variere mye på samme bygning. Man 
kan vanligvis regne med at levetiden for overflatebehandling på trevinduer bare er ca. 
halvparten av levetiden på fasadens ytterkledning. Beis er dårlig egnet til 
overflatebehandling på vinduer. En bør derfor helst vedlikeholde med maling, ev. dekkbeis, 
selv om vinduene tidligere er beiset. En kan unngå skader og mye arbeid med skraping og 
grunning ved å male på nytt før overflatebehandlingen er slitt ned eller sprukket opp. Er 
overflatebehandlingen intakt, er det som regel tilstrekkelig å vaske, om nødvendig med 
soppvask, før en maler på nytt.  
Er overflatebehandlingen nedslitt eller flasset av, må en først skrape/børste ned til frisk ved 
før en vasker. Sprukket og løst kitt må fjernes og kittfalsen grunnes, før en legger på nytt 
kitt eller spesialfugemasse. Før en maler vinduet, må en grunne bart tre og ev. krittende 
overflater, f .eks. med en alkydbeis. Alle flater, også oversiden av rammene, må behandles. 
 
Grunnmur  
Grunnmurer i pusset mur eller betong. Grunnmurer er ofte utsatt for fuktopptak fra 
grunnen, noe som bl.a. viser seg ved saltutfellinger på overflaten. Årsaken er ofte at 
jordmasser har direkte kontakt med muren og/eller at denne er mangelfullt fuktbeskyttet 
under terreng. Vann fra takrenner og nedløpsrør og manglende fall på terrenget ut fra 
veggen kan også medvirke til oppfukting av muren. Før en vedlikeholder muren, bør en få 
klarlagt årsakene til ev. oppfukting og forsøke å utbedre ev. mangler. Dersom grunnmuren 
er malt, bør dette være med en uorganisk (mineralsk) maling, som er langt mer dampåpen 
enn organisk maling. Organiske malinger kan føre til at salter krystalliserer bak 
malingssjiktet. Har muren saltskader må en derfor fjerne all organisk maling og la muren stå 
ubehandlet eller behandle den med uorganiske produkter.  
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9.9 Vedlikehold av installasjoner  

Sanitæranlegg  
Skader på sanitærinstallasjoner kan forårsake store skader i bygninger, og det er derfor 
viktig med jevnlig tilsyn og vedlikehold. Enkelte vedlikeholdsarbeider, som skifting av 
pakninger, rensing av sil i armaturer, av sluk og avløpsledninger m.v., skal den enkelte eier 
utføre selv. I tillegg skal den enkelte føre jevnlig tilsyn og kontroll med sitt sanitæranlegg og 
om nødvendig tilkalle autorisert rørlegger ved tegn på lekkasjer eller andre skader. Fra tid til 
annen bør en også la sanitæranlegget bli besiktiget og kontrollert av en fagmann, f.eks. når 
en allikevel har rørlegger i huset. 
 
Ventilasjonsanlegg 
Naturlig avtrekksanlegg trenger ikke noe spesielt vedlikehold bortsett fra ettersyn av 
takgjennomføringer og takhatter. Avtrekkskanaler, spesielt fra kjøkkenet, bør imidlertid 
inspiseres innvendig annethvert år og rengjøres etter behov. I bygg med ventilasjonskanaler 
uten mekanisk avtrekk er det vanligvis ikke tillatt å sette inn ventilator i den enkelte 
leilighet. Ventilator med kullfilter som ikke kobles til avtrekkskanalene kan brukes. 
Fettfilteret i ventilatoren bør rengjøres jevnlig.  
 
Elektriske installasjoner  
Den enkelte eier har selv ansvar for vedlikehold av det elektriske anlegget i sin enhet. Det er 
imidlertid meget begrenset hva man selv har lov til å utføre av elektriske installasjoner og 
vedlikehold av elektriske anlegg. Norges vassdrags- og energiverk har utgitt en brosjyre, 
"Veiledning om elektriske tilkoplinger du selv kan foreta", med oversikt over hva slags 
elektriske monteringsarbeider man selv kan gjøre. Oppdager man feil på anlegget inne i sin 
egen leilighet, må eier snarest mulig kontakte en autorisert elektriker for å få anlegget 
kontrollert og utbedret. 
 
Styret anbefales å arrangere ”brann / el. –befaringer” i alle boligenheter og fellesarealer 
med kvalifisert personell for eksempel hvert 5. år.  
 
Røykvarslere og brannslokkingsutstyr  
Den enkelte eier må selv sjekke og teste røykvarslere jevnlig. Batterier skiftes hvert år.  
 
Styret er ansvarlig for å kontrollere håndslukkere og røykvarslere i den enkelte boenhet 
hvert femte år. 
 
Håndslokkingsapparater må kontrolleres hvert år, for tilfredsstillende trykk og om 
nødvendig etterfylles. Husbrannslanger trenger ettersyn, og en bør jevnlig kontrollere at 
ikke kranen til slangen har satt seg fast. 
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10 Diverse vedlegg 

10.1 Skisse som viser ansvarsfordeling iht NBBL`s anbefaling. 
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Hva skal til for at bad blir pusset opp på en tilfredsstillende måte? Hva må borettslaget gjøre for å 
sikre vedlikeholdet av bygningsmassen? Disse og mange andre spørsmål kan Usbl teknisk 
avdeling gi svar på. Vi har lang erfaring innen nybygg, rehabilitering og vedlikehold av eksisterende 
bygg. Ta kontakt!

Prosjekt- og byggeledelse

- Rehabilitering av fasader
- Utskifting og rehabilitering av nybygg
og balkonger

- Rehabilitering av våtrom
- Elektroarbeider 
- Takomlegging og loftsutbygging
- Utskiftning av vinduer
- Malerarbeider 
- Andre byggtekniske arbeider
- Arbeider utomhus
- Varme og ventilasjon

Tekniske tjenester

- Planlegging av vedlikehold. Gjennom 
Bevar-avtalen får man en vedlikeholdsplan 
med oversikt over tiltak, kostnader, 
avsetninger og budsjett for de neste ti årene

- Baderom og våtromsbefaringer med
tilstandsrapport 

- Tekniske befaringer generelt
- Tilstandsvurderinger med Husbanktilskudd
- HMS-rådgivning i prosjekter og boligselskap
- Energitiltak

Arbeidersamfunnets plass 1, 7.etg, 0181 Oslo. Postboks 8944 Youngstorget, 0028 Oslo 

Solide råd om bygget ditt


