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1. Generelt om oppdraget
1.1 Informasjon
Oppdragstype:
Oppdragsfase:
Kontraktsinngåelse:

Vedlikeholdsplan

1.2 Befaringsnotat
Beskrivelse:

1.3 Innledning
Beskrivelse: Sameiet Pianofabrikken ligger sentralt i sentrum av Bergen, og består av 46

enheter og en næringsdel i kjelleren. Selve bygget er opprinnelig fra 1914 og
ble om seksjonert til leiligheter i 2002. BOB BEFAS AS er blitt engasjert av
styret til å lage en vedlikeholdsplan for bygget. Fokus områder i denne planen
er tak, fasade, fellesområder, VVS og heis. Under utarbeidelsen er det brukt
en miks av våre ansatte, samt at vi har brukt Bravida på rapport på
ventilasjonsanlegget og Thyssenkrupp på heis.

Tak:
Taket i Pianofabrikken er blitt re-tekket i flere omganger siden byggeår. Taket
består av tre typer tekking, hovedtaket har betongtakstein, trappehuset har
PVC-tekking og påbygget har SBS-tekking. Hovedtaket og trappehuset er blitt
re-tekket i senere tid, mens tekkingen på påbygget er fra 2002 når det ble
bygget. Hovedtaket og trappehuset er i god tilstand og det er godt faglig utført
arbeid. Tekkingen på påbygget er fra 2002 og begynner å bli slitt. Dette er en
asfalt tekking og tekkingen har begynt å krakelere.

Fasade:
Fasaden i Pianofabrikken består i hovedsak av pusset mur konstruksjon,
antatt uisolert. Under om seksjoneringen i 2002 ble det bygget på flere
påbygg inn mot bakgården. Påbyggene har Steni plater eller lignede som
kledning. Fasaden er i bra tilstand, med enkelte partier av sår og
malingsflassing på fasaden mot bakgården. Skader og sår i fasaden kan føre
til lekkasjeproblematikk, frostspreng og bygningsskader.

Vindu og dør:
Vinduene i Pianofabrikken har varierende kvalitet, noe som gjenspeiles i når
og hvor vinduer er skiftet. Påbygget fra 2002 har aluminumsbelagte vinduer
og er i god tilstand.
Det har vært flere tilfeller av lekkasje problematikk i takvinduene, dette har
blitt fikset fortløpende. Generelt er resterende vinduer i fra 1980-tallet og er
inni sin siste del av levetiden.
Heis: Rapport fra Thyssenkrupp.
Ventilasjon: Se rapport fra Bravida.
Fellesarealer:
Fellesareal innvendig fremstår i ok tilstand, hvor normalt vedlikeholds intervall
på 7-12 års må påregnes. Teppene som ligger på gulvet begynner å bli slitt,
spesielt i tråkksoner fra heis.   

1.4 Sammendrag
Beskrivelse: Tak:

Takene i Pianofabrikken er tekket i flere omganger siden byggeår.
Hovedtaket er tekket i senere tid og fremstår i god tilstand og godt fagmessig
utført. Her vil det være viktig med ettersyn og normale vedlikeholdsoppgaver i
kommende periode. Taket over tilbyggene
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er inni sin siste del av levetiden og asfalt tekkingen er begynt å bli hard og
krakelere. Planlagt utskifting om 4-6 år.
Fasade
Mur fasaden i Pianofabrikken har varierende kvalitet. Fasaden mot Daniel
Hansens gate er i bra tilstand, hvor fasaden vil følge normalt vedlikeholds
intervall som vask og maling. Mur fasaden mot bakgården er mer slitt, hvor
det er en del forekomster av sår og bom i pussen. Her vil det være naturlig å
med lokal utbedring av sår og bom i pussen. Mot slutten av denne planen
kommer det tiltenkt utskifting av største parten av vinduene, hvor det da vil
være naturlig med vask og maling av fasaden for å nytte seg av riggen fullt ut.
Fasade prosjekt i Pianofabrikken er omfattende med tanke på størrelse og
plassering av bygget. Det er mange faktor som må tas hensyn til, som
sikkerhet både for utførende og med tanke på fotgjengere i Daniel Hansens
gate og bakgården.

Vindu og dør:
Vinduene i Pianofabrikken er største parten fra 1980-tallet og begynner å bli
moden for utskifting. Hoved utskiftingen av vinduene er lagt mot slutten av
denne planen. Vinduene i påbygget er av god kvalitet og mye levetid igjen.
Vinduene som vender inn mot kjeller/ bod areal er meget gamle og dårlig
kvalitet, men med enkel tilkomst med tanke på utskifting. Dette anbefales å
gjøre innen 2-4 år. Vinduene i hoved trappen har lav brystningshøyde og
mulighet for å åpnes betydelig, dette kombinert med lang avstand til
bakkenivå, utgjør en sikkerhetsrisiko. Anbefaler å gjøre straks tiltak som
hindrer at vinduene kan åpnes.

Heis:
Heisen i Pianofabrikken er av god kvalitet og levert av Thyssenkrupp. Se
egen rapport.
Ventilasjon:
Ventilasjonsanlegget har behov for kanalrengjøring, samt små
oppgraderinger. Dette vil bedre inneklimaet og forlenge levetiden på anlegget.
Se tilbud fra Bravida.
Fellesareal:
Fellesareal innvendig fremstår i ok tilstand med normal slitasje. Her vil
behovet være normalt vedlikeholds intervall som vask og maling. I hoved
gangen er det tepper på gulvet, i hovedsak for å dempe trinnlyd. Her vil det
være behov for årlig tepperens, samt utskifting av tepper etter behov. Når det
skal males er det viktig å velge en maling som forenkler oppfattelsen av
rommenes dimensjoner og former. Veggene bør ha ensfargede overflater.
Lyse og duse farger på vegger og i himling skal foretrekkes. Det gir god
utnyttelse og jevn fordeling av lyset. Samtidig skal god kontrast mellom gulv-
og veggflater ivaretas.

1.5 Ansvarlig for utarbeidelse
Organisasjon:
Organisjons nr.:
Utarbeidet av:
Telefon:
E-post

BOB BBL
948383268
Daniel Kvammen
93272603
daniel.kvammen@bob.no

1.6 Kundeopplysninger
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Organisasjon:
Organisjons nr.:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

0
Sameiet Pianofabrikken
55962067
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1.7 Eiendomsinformasjon
Eiendommens navn:
Eiendomstype:
Postadresse og nr.:
Tilhører knr,gnr, bnr, fnr:

Sameiet Pianofabrikken

Daniel Hansens gate 9, 5008 BERGEN

Antall bolig/næringsenh.: 48

1201-164-1287-
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2. Vedlikeholdstiltak
Disse tabellene tar for seg tiltak som anbefales utført over planens lengde.

Rapporten viser resultatet av beregningene som er utført. Dersom vedlikeholdstiltak utsettes, vil kostnadene
forskyves tilsvarende. De anbefalingene som er satt dette året bør danne grunnlag for boligselskapets egen
prioritering av tiltak.

2.1 Tiltak m/ tilstand for planens første/inneværende år
Tabellen inneholder kort beskrivelse av bygningsdel, område, tilstand, energi, miljø og utforming og objektets tiltak.
Den er basert på utdrag av NS3451, bygningsdelstabellen, kodet etter 2-sifret nivå.

2.2 Tiltak m/ tilstand for planens andre/førstkommende år
Tabellen inneholder kort beskrivelse av bygningsdel, område, tilstand, Energi, miljø og utforming og objektets 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.

2.3 Tiltak over planens lengde
Årstallet angir når tiltakene er anbefalt utført. Estimerte kostnader er samlet for hver enkelt bygning og summert for
alle bygningsdeler og områder pr. år.

2.4 Sammendrag for avsetning over planens lengde
Rapporten viser beløpene både i tabellform og grafisk i et søylediagram over planens lengde, samt 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 grønn søyle.
Det er verdt å merke seg at anbefalt avsetning vil dekke kostnadene som er foreslått i planperioden. 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.

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.

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.

Styret kan også bestemme at de vil spare opp kapital, og kan da definere at de vil ha en bestemt sum på konto ved
planperiodens slutt. 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.

Kostnader og balanse er presentert i justert og avrundet form. Summerte tall er imidlertid beregnet på tall som ikke
er avrundet, men presentert i avrundet form avhengig av hva som er spesifisert.

Egenisats er markert med grått
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2.1 Vedlikeholdstiltak med tilstand for: 2019
Bygg: Bygning
Område: Fasade

FasadeVedlikeholdsobjekt:
Mengde: 3 000 m²

TG 1 - Mindre eller moderate avvikTilstandsgrad:
Fasaden i Pianofabrikken består i hovedsak
av pusset betong, med unntak av tilbyggene.
Fasaden er nylig malt og vil ha behov for
vask og maling mot slutten av denne planen.

Tilstandsgrad kommentar:

KG 2 - Vesentlige konsekvenserKonsekvensgrad:
ØkonomiKonsekvenstype:
Ved dårlig vedlikehold og ettersyn kan det
føre til lekkasje og bygningsskader.

Konsekvensgrad kommentar:

EMU kommentar:

Tiltak for vedlikeholdsobjekt Intervall Utføres Mengde Just. kost. ink. mvaSist utført
Overflatebehandling: 2 strøk
Betongfasade

07/04-2019 1 RS kr 66 875,-01/01-2019

Kommentar: Diverse flik og skader som må fikses

Sum: kr 66 875,-Fasade
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Område: Fellesareal
Fellesareal innvendigVedlikeholdsobjekt:

Mengde: 1 850 m²
TG 1 - Mindre eller moderate avvikTilstandsgrad:
Innvendig fellesarealer fremstår i ok tilstand.
Det vil gjevnlig være behov for vask og
maling, samt rens av tepper.

Tilstandsgrad kommentar:

KG 2 - Vesentlige konsekvenserKonsekvensgrad:
ØkonomiKonsekvenstype:

Konsekvensgrad kommentar:

EMU kommentar:

Tiltak for vedlikeholdsobjekt Intervall Utføres Mengde Just. kost. ink. mvaSist utført
Rens av innvendig tepper 1,0 07/02-2019 1 RS kr 40 125,-07/01-2018
Kommentar: Rens av innvendige tepper

Sum: kr 40 125,-Fellesareal innvendig
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Område: Tak
TakVedlikeholdsobjekt:

Mengde: 900 m²
TG 1 - Mindre eller moderate avvikTilstandsgrad:
Taket i Pianofarbrikken er generelt i god
tilstand, hvor store deler av taket er re-teket i
de senere år. Taket er inndelt i flere
forskjellige felt, og består av tre typer tekking;
asfalt, gummi og takstein.
Taket over tilbygget er 17 år gammelt og har
asfalt tekking. Her begynner tekkingen å bli
slitt, og vil ha behov for re-tekking om 5-7 år.

Tilstandsgrad kommentar:

KG 2 - Vesentlige konsekvenserKonsekvensgrad:
ØkonomiKonsekvenstype:
Dårlig vedlikehold og manglefult ettersyn kan
føre til lekkasjer og bygningsskader.

Konsekvensgrad kommentar:

EMU kommentar:

Tiltak for vedlikeholdsobjekt Intervall Utføres Mengde Just. kost. ink. mvaSist utført
Kontroll av Tak og takgjennomføringer,
flatt tak

1,0 01/02-2019 1 RS kr 20 063,-01/01-2018

Kommentar: Det bør utføres taksjekk to ganger årlig.

Sum: kr 20 063,-Tak
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Område: Vindu og dør
VinduerVedlikeholdsobjekt:

Mengde: 1
TG 1 - Mindre eller moderate avvikTilstandsgrad:
Vinduene i Pianofabrikken er i ok tilstand
med tanke på alder. I tilbygget er det valgt
gode kvaliteter og har mye restlevetid igjen.
Resterende vinduer er tiltenkt byttet mot
slutten av denne planen, hvor det da blir et
større fasade prosjekt. Det legges inn en årlig
sum til uforutsette skader og reperasjoner.

Tilstandsgrad kommentar:

KG 2 - Vesentlige konsekvenserKonsekvensgrad:
ØkonomiKonsekvenstype:
Dårlig vedlikehold og ettersyn kan føre til
lekkasjer og unødvendige lekkasjer.

Konsekvensgrad kommentar:

EMU kommentar:

Tiltak for vedlikeholdsobjekt Intervall Utføres Mengde Just. kost. ink. mvaSist utført
Oppføring: Åpningsvindu i PVC 1-2 m2
komplett

1,0 01/11-2019 1 RS kr 40 125,-01/06-2018

Kommentar: Satt av en årlig sum til uforutsette skader og reperasjoner av vinduer.

Sum: kr 40 125,-Vinduer

Totalsum for vedlikeholdstiltak med tilstand for år: kr 167 188,-2019
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2.2 Vedlikeholdstiltak med tilstand for: 2020
Bygg: Bygning
Område: Fellesareal

Fellesareal innvendigVedlikeholdsobjekt:
Mengde: 1 850 m²

TG 1 - Mindre eller moderate avvikTilstandsgrad:
Innvendig fellesarealer fremstår i ok tilstand.
Det vil gjevnlig være behov for vask og
maling, samt rens av tepper.

Tilstandsgrad kommentar:

KG 2 - Vesentlige konsekvenserKonsekvensgrad:
ØkonomiKonsekvenstype:

Konsekvensgrad kommentar:

EMU kommentar:

Tiltak for vedlikeholdsobjekt Intervall Utføres Mengde Just. kost. ink. mvaSist utført
Rens av innvendig tepper 1,0 07/02-2020 1 RS kr 40 125,-07/01-2018
Kommentar: Rens av innvendige tepper

Ventilasjonssystemet 15/01-2020 1 RS kr 120 375,-15/01-2002
Kommentar: Ventilasjonsanlegget har behov for rengjøring i kanaler, montering av innreguleringsspjeld,

ombygging av aggregatstyring samt ny innregulering. Se tilbud fra Bravida

Sum: kr 160 500,-Fellesareal innvendig
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Område: Tak
TakVedlikeholdsobjekt:

Mengde: 900 m²
TG 1 - Mindre eller moderate avvikTilstandsgrad:
Taket i Pianofarbrikken er generelt i god
tilstand, hvor store deler av taket er re-teket i
de senere år. Taket er inndelt i flere
forskjellige felt, og består av tre typer tekking;
asfalt, gummi og takstein.
Taket over tilbygget er 17 år gammelt og har
asfalt tekking. Her begynner tekkingen å bli
slitt, og vil ha behov for re-tekking om 5-7 år.

Tilstandsgrad kommentar:

KG 2 - Vesentlige konsekvenserKonsekvensgrad:
ØkonomiKonsekvenstype:
Dårlig vedlikehold og manglefult ettersyn kan
føre til lekkasjer og bygningsskader.

Konsekvensgrad kommentar:

EMU kommentar:

Tiltak for vedlikeholdsobjekt Intervall Utføres Mengde Just. kost. ink. mvaSist utført
Kontroll av Tak og takgjennomføringer,
flatt tak

1,0 01/02-2020 1 RS kr 20 063,-01/01-2018

Kommentar: Det bør utføres taksjekk to ganger årlig.

Sum: kr 20 063,-Tak
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Område: Vindu og dør
VinduerVedlikeholdsobjekt:

Mengde: 1
TG 1 - Mindre eller moderate avvikTilstandsgrad:
Vinduene i Pianofabrikken er i ok tilstand
med tanke på alder. I tilbygget er det valgt
gode kvaliteter og har mye restlevetid igjen.
Resterende vinduer er tiltenkt byttet mot
slutten av denne planen, hvor det da blir et
større fasade prosjekt. Det legges inn en årlig
sum til uforutsette skader og reperasjoner.

Tilstandsgrad kommentar:

KG 2 - Vesentlige konsekvenserKonsekvensgrad:
ØkonomiKonsekvenstype:
Dårlig vedlikehold og ettersyn kan føre til
lekkasjer og unødvendige lekkasjer.

Konsekvensgrad kommentar:

EMU kommentar:

Tiltak for vedlikeholdsobjekt Intervall Utføres Mengde Just. kost. ink. mvaSist utført
Oppføring: Åpningsvindu i PVC 1-2 m2
komplett

1,0 01/11-2020 1 RS kr 40 125,-01/06-2018

Kommentar: Satt av en årlig sum til uforutsette skader og reperasjoner av vinduer.

Utskifting: Fastkarm vindu i tre 1-2 m2
komplett

23/04-2020 7 stk kr 112 350,-01/01-1984

Kommentar: Utskifting av vinduer i mot kjeller i Daniel Hansens gate.

Sum: kr 152 475,-Vinduer

Totalsum for vedlikeholdstiltak med tilstand for år: kr 333 038,-2020
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2.3 Vedlikeholdstiltak uten tilstand
2019

BygningBygg
Tiltak År Just. kost. ink. mva.IntervallOmråde
Kontroll av Tak og takgjennomføringer, flatt tak 2019 1,0 kr 20 063,-Tak
Oppføring: Åpningsvindu i PVC 1-2 m2 komplett 2019 1,0 kr 40 125,-Vindu og dør
Overflatebehandling: 2 strøk Betongfasade 2019 kr 66 875,-Fasade
Rens av innvendig tepper 2019 1,0 kr 40 125,-Fellesareal
Sum bygg: Bygning kr 167 188,-
Sum år: kr 167 188,-2019

2020
BygningBygg

Tiltak År Just. kost. ink. mva.IntervallOmråde
Kontroll av Tak og takgjennomføringer, flatt tak 2020 1,0 kr 20 063,-Tak
Oppføring: Åpningsvindu i PVC 1-2 m2 komplett 2020 1,0 kr 40 125,-Vindu og dør
Rens av innvendig tepper 2020 1,0 kr 40 125,-Fellesareal
Utskifting: Fastkarm vindu i tre 1-2 m2 komplett 2020 kr 112 350,-Vindu og dør
Ventilasjonssystemet 2020 kr 120 375,-Fellesareal
Sum bygg: Bygning kr 333 038,-
Sum år: kr 333 038,-2020

2021
BygningBygg

Tiltak År Just. kost. ink. mva.IntervallOmråde
Kontroll av Tak og takgjennomføringer, flatt tak 2021 1,0 kr 20 063,-Tak
Oppføring: Åpningsvindu i PVC 1-2 m2 komplett 2021 1,0 kr 40 125,-Vindu og dør
Rens av innvendig tepper 2021 1,0 kr 40 125,-Fellesareal
Sum bygg: Bygning kr 100 313,-
Sum år: kr 100 313,-2021

2022
BygningBygg

Tiltak År Just. kost. ink. mva.IntervallOmråde
Kontroll av Tak og takgjennomføringer, flatt tak 2022 1,0 kr 20 063,-Tak
Oppføring: Åpningsvindu i PVC 1-2 m2 komplett 2022 1,0 kr 40 125,-Vindu og dør
Rens av innvendig tepper 2022 1,0 kr 40 125,-Fellesareal
Sum bygg: Bygning kr 100 313,-
Sum år: kr 100 313,-2022

2023
BygningBygg

Tiltak År Just. kost. ink. mva.IntervallOmråde
Kontroll av Tak og takgjennomføringer, flatt tak 2023 1,0 kr 20 063,-Tak
Oppføring: Åpningsvindu i PVC 1-2 m2 komplett 2023 1,0 kr 40 125,-Vindu og dør
Rens av innvendig tepper 2023 1,0 kr 40 125,-Fellesareal
Sum bygg: Bygning kr 100 313,-
Sum år: kr 100 313,-2023

2024
BygningBygg

Tiltak År Just. kost. ink. mva.IntervallOmråde
Kontroll av Tak og takgjennomføringer, flatt tak 2024 1,0 kr 20 063,-Tak
Omlegging Papp, 2-lag (inkl. riving gml papp) 2024 kr 204 638,-Tak
Oppføring: Åpningsvindu i PVC 1-2 m2 komplett 2024 1,0 kr 40 125,-Vindu og dør
Rens av innvendig tepper 2024 1,0 kr 40 125,-Fellesareal
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Sum bygg: Bygning kr 304 951,-

Sum år: kr 304 951,-2024

2025
BygningBygg

Tiltak År Just. kost. ink. mva.IntervallOmråde
Kontroll av Tak og takgjennomføringer, flatt tak 2025 1,0 kr 20 063,-Tak
Oppføring: Åpningsvindu i PVC 1-2 m2 komplett 2025 1,0 kr 40 125,-Vindu og dør
Overflatebehandling: normal behandl. Strievegg, 2025 10,0 kr 438 166,-Fellesareal
Rens av innvendig tepper 2025 1,0 kr 40 125,-Fellesareal
Sum bygg: Bygning kr 538 479,-
Sum år: kr 538 479,-2025

2026
BygningBygg

Tiltak År Just. kost. ink. mva.IntervallOmråde
Kontroll av Tak og takgjennomføringer, flatt tak 2026 1,0 kr 20 063,-Tak
Oppføring: Åpningsvindu i PVC 1-2 m2 komplett 2026 1,0 kr 40 125,-Vindu og dør
Rens av innvendig tepper 2026 1,0 kr 40 125,-Fellesareal
Sum bygg: Bygning kr 100 313,-
Sum år: kr 100 313,-2026

2027
BygningBygg

Tiltak År Just. kost. ink. mva.IntervallOmråde
Kontroll av Tak og takgjennomføringer, flatt tak 2027 1,0 kr 20 063,-Tak
Oppføring: Åpningsvindu i PVC 1-2 m2 komplett 2027 1,0 kr 40 125,-Vindu og dør
Oppføring: Åpningsvindu i PVC 1-2 m2 komplett 2027 kr 4 473 938,-Vindu og dør
Rens av innvendig tepper 2027 1,0 kr 40 125,-Fellesareal
Sum bygg: Bygning kr 4 574 251,-
Sum år: kr 4 574 251,-2027

2028
BygningBygg

Tiltak År Just. kost. ink. mva.IntervallOmråde
Kontroll av Tak og takgjennomføringer, flatt tak 2028 1,0 kr 20 063,-Tak
Oppføring: Åpningsvindu i PVC 1-2 m2 komplett 2028 1,0 kr 40 125,-Vindu og dør
Overflatebehandling: 2 strøk Betongfasade 2028 kr 1 003 125,-Fasade
Rens av innvendig tepper 2028 1,0 kr 40 125,-Fellesareal
Sum bygg: Bygning kr 1 103 438,-
Sum år: kr 1 103 438,-2028
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2.4 Sammendrag for avsetning over planens lengde

Anbefalt månedlig avsetning:

Innestående ved endt periode:

Gjennomsnitt per leilighet:
Innestående på konto i dag Kr: 0,-

61 855,-
1 289,-

0,-

År Kostnader Anbefalt avsetning Saldo
Tidligere år 0,- 0,- 0,-
2019 167 188,- 742 259,- 575 072,-
2020 333 038,- 742 259,- 984 293,-
2021 100 313,- 742 259,- 1 626 240,-
2022 100 313,- 742 259,- 2 268 186,-
2023 100 313,- 742 259,- 2 910 133,-
2024 304 950,- 742 259,- 3 347 442,-
2025 538 478,- 742 259,- 3 551 223,-
2026 100 313,- 742 259,- 4 193 170,-
2027 4 574 250,- 742 259,- 361 179,-
2028 1 103 438,- 742 259,- 0,-

Sum i periode 7 422 590,- 7 422 590,-
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2.5 Justering
Tilleggsfaktorer

Faktorer Verdi Kommentar Sum
eks. mva

Sum
ink. mva

Rigg- og driftsfaktor 7,0 % 388 473,- 485 591,-

Sum 388 473,- 485 591,-

Total pris (kost + justeringer) 5 938 072,- 7 422 590,-
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2.6. Totalsum

eks. mva mva ink. mva

Totalpris

- hvorav arbeidskostnader

- hvorav materialkostnader

- hvorav overstyrt

- hvorav justeringer

5 938 072,-

0,-

0,-

5 549 600,-

388 472,-

1 484 518,-

0,-

0,-

1 387 400,-

97 118,-

7 422 590,-

0,-

0,-

6 937 000,-

485 590,-
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3. KOSTNADER OG ÅRLIG AVSETNING.

•

Reelle kostnader i forbindelse med gjennomføring av tiltak vil kunne variere, og BOB BBL kan derfor ikke holdes
ansvarlig for avvik som måtte oppstå. Kostnader på tiltak er basert på grove estimerte tall med følgende
forutsetninger:

•
•

•
BOB BBL sin database inneholder alle bygningsdeler, enhetspriser og angir vanlig antatt levetid for
vedlikehold og utskiftning.

•

Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjenglige deler av konstruksjoner.

•

•

Undersøkelsesnivå

Kostnader i forbindelse med prosjekt/byggeledelse samt rigg og drift er ikke medregnet i planen, da
dette er i stor grad varierer fra prosjekt til prosjekt. Siden en plan skal være et aktivt arbeidsverktøy, vil
tiltak og markedspriser være under årlig revidering.

Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, vann og
avløp, elektrisk anlegg osv.

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.

Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller om mulig fra stige.•

Flater som er skjult av snø eller skjult på en annen måte vil ikke bli kontrollert.

Dersom det oppdages tiltak som bør undersøkes nærmere, vil det bli anbefalt at man går videre med
utvidede tilstandsvurderinger.

•

Vurderingen omfatter bygningsmessige og tekniske anlegg tilknyttet bygningene. BOB BBL har basert sin vurdering
på NS 3424, registreringsnivå 1, egne observasjoner gjort på befaring og opplysninger gitt av styreleder/vaktmester.
Tilstandsgrad: Uttrykk for i hvilken tilstand en bygningsdel befinner i, utifra et definert referansenivå. I enkelte tilfeller
vil det anbefales, eller være behov for, videre undersøkelser på registreringsnivå 2 eller 3 for å kartlegge tilstanden,
finne årsaken til skadesymptomene, vurdere utbedringsmetodene og vurdere arbeidets omfang, samt kostnader.
Resultatene fra tilstandsregistreringen og tilstandsvurderingen beskrives i form av definerte tilstandsgrader. Disse
tilstandsgradene fungerer som prioriteringer av tiltak.
Tilstandsgraderingen av tiltak er gitt utifra følgende tabell:

Tilstandsgrad        Beskrivelse
Tilstandsgrad 0:    ingen symptomer/som nytt
Tilstandsgrad 1:    svake symptomer
Tilstandsgrad 2:    middels kraftige symptomer
Tilstandsgrad 3:    kraftige symptomer
Tiltandsgrad IU:    Ikke undersøkt

Det utføres visuelle observasjoner på tilgjenglige flater uten fysisk inngrep.

Gjennomsnittlige erfaringstall er hentet fra lignende arbeider og konkurrerende pristilbud fra flere
entreprenører.

Aktuelle tiltak som er foreslått, er angitt under kap.2.
Forslag til tiltak inntil 10 år frem i tid, skal være identifisert.

•

•

•

Rapportering

•

Dagens pris- og lønnsnivå.

Det er i vedlikeholdsplanen ikke lagt inn kostnader i forbindelse med omfattende tilstandsanalyser, og
prosjekt-/byggeledelse. Dette varierer med type undersøkelser og størrelse på prosjektet som settes i
gang.

Kostnader i planen

Leiligheter er ikke med i avtalen og befares ikke.

•

Finanskostnader er ikke inkludert.
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Anbefalte intervaller i plan er iht anbefalte intervaller på drift og vedlikehold fra SINTEF Byggforsk.

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.

3. Modernisering

1. Akutt

2. Vedlikehold

Dette er skader og mangler som i følge lover og forskrifter trengs å utbedres, samt forhold som kan sette
menneskers liv eller helse i fare.

Dette er tiltak som bør foretas for å opprettholde bygningens funksjonsnivå, basert på produsentenes

Tiltak er registrert etter følgende prioriteringer:
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4. VEDLIKEHOLDPLAN OPPFØLGING
Fortløpende registrering av tiltak
Når tiltak blir utført, er tidligere utført, eller blir flyttet til et senere tidspunkt, er det viktig å registrere denne
informasjonen. Du får bruk for denne informasjonen både ved reklamasjoner og som dokumentasjon av kvaliteten
på bygningene.

Oppfølging av tiltak på web
Ved abonnement på Web, kan du registrere og lese informasjonen elektronisk, og få full historikk på
eiendomsmassen din. Gå inn på www.buildit.no/bevar og logg deg på.

Basis Oppgaver - Her kan du legge inn oppgaver som må utføres innen en gitt dato, denne styres av datoer og
oppgavetekst som ansvarlig utførende må sette til utført. Disse oppgavene er tidsstyrt og systemet vil dermed sende
ut varsler for kommende oppgaver, oppgaver som har gått over dato og oppgaver som er utført.

Vedlikehold oppfølging - Her kan du følge opp de konkrete tiltakene som ligger i Vedlikeholdsplanen. Du kan legge
inn hvilken leverandør som har utført oppgaven, hvor mye av tiltakene som ble utført i mengde, legge inn
produktene som ble bruk, osv. Disse tiltakene er tidsstyrt og systemet vil dermed sende ut varsler for kommende
oppgaver, oppgaver som har gått over dato og oppgaver som er utført.

Vedlikehold Historikk -  Når du har satt tiltakene til utført kan du gå inn i en historisk loggbok, denne gir deg
informasjon om hva du har gjort av tiltak historisk.

Dokumentasjon – Her kan du legge inn tegninger, avtaler, kvitteringer og andre relevante filer som berører
vedlikeholdsplanen.

Varslene i oppgaver og oppfølging kan skrus av og på i personlige innstillinger
Dokumentasjon filer og arkiv - I denne delen av systemet kan du legge inn dokumenter, bilder, tegninger og andre
relevante filer som omhandler dine eiendommer og bygninger.
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5. Generelt om vedlikehold, økonomi, lover, forskrifter
og HMS
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.

5.1 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.

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.
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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
registrere hva som er gjort, hvilke materialer og overflatebehandling som er brukt og tidspunktet for utføring. Dette
gjøres i systemet og vil være tilgjengelig for ettertiden.

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 registrere de
oppgaver som er gjennomført.

5.2 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.

5.3 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.

5.4 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.
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5.5 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
•                      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.

5.6 Helse, Miljø og Sikkerhet  (HMS)
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 personer, bygningen og virksomheten, f.eks. ved bedre
brannsikring, økt motstandsevne mot konstruktive bruddskader m.m.

5.7 Veiledning om utvendig vedlikehold
Tak
Manglende vedlikehold av taket kan føre til lekkasjer og alvorlige fuktskader. l tillegg til en årlig inspeksjon anbefales
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 tekkingen 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 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).
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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.

5.8 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.
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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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6. Anbefalte ansvarsområder for vedlikehold
Skisse som viser boligselskapets ansvar iht NBBL's anabefaling. Dette er i henhold til NBBL sin standardsvedtekt.
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Skisse som viser eiers ansvar iht NBBL's anabefaling. Dette er i henhold til NBBL sin standardsvedtekt.
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7. Informasjon om energi, miljø, universell utforming
og beboerundersøkelse
Energitiltak og informasjon om tilskuddsmuligheter.
 ønsker å motivere til at det iverksettes tiltak som reduserer energibruk til økt fokus på redusert energibruk.

 vil derfor hjelpe til med å få bruken av energi så effektiv som mulig. Av de tiltakene som kan iverksettes, vil noen
opplagt også være svært lønnsomme å gjennomføre. Vi foreslår derfor at det gjennomføres en enøk-analyse, for
eksempel hvert tiende år. Enova kan gi støtte til energi-besparende tiltak. Utbetalt støtte beregnes etter antall sparte
kWh/år, normalt ligger støtten mellom 0,2 – 0,5 kr/kWh. Støtte gis både til energibesparelse og til omlegging til
fornybar energi. Det

Tiltak som ofte vurderes er
•                      Bedre isolering av yttervegger, gulv og tak
•                      Bedre U-verdier i vinduer
•                      Identifisere energilekkasjer
•                      Varmegjenvinning av ventilasjonsluft
•                      Optimalisere fyringsanlegg
•                      Styring av varmeanlegg og ventilasjon
•                      Valg av miljøvennlig og lokal energi
•                      Måling av forbruk i den enkelte leilighet
•                      Oppfølging av energiforbruket

Energibruk i norsk bygningsmasse er i dag på ca. 82 TWh, dette er ca. 40 % av samlet innenlands energibruk.
Erfaring viser at det er store energimengder å spare ved enkle tiltak i den eksisterende bygningsmassen.

 ønsker å ha en aktiv rolle for å utvikle nye energiriktige bygg og å få den eksisterende bygningsmassen så
energieffektiv som mulig.

Miljømessige forhold
Ved vurdering av miljømessige forhold så ser vi på spesielle miljøbelastninger, og om det er behov for nærmere
undersøkelser. Utendørs er trafikkmessige forhold sentrale (støv og støy). Innendørs tenkes det i første rekke på
inneklima.

Anbefaling og tiltak er beskrevet nærmere under tiltakene

Universell utforming
En stor del av befolkningen bor i flerbolighus: blokker, rekkehus og eneboliger i rekke.
Universell utforming innebærer at produkter, byggverk og uteområder skal utformes på en slik måte at alle skal
kunne bruke dem så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Fokuset er blant annet atkomst, parkering, inngangspartier, leke- og oppholdsarealer og de grønne rammene om
disse fellesarealene.
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