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Usbl Prosjekt gjennomførte i 2021et forprosjekt for rehabilitering av takene i 
Borettslaget Veitvedt hageby. Bakgrunnen for forprosjektet var forekomster av fukt i 
takkonstruksjonen i en del enheter i bygningsmassen. 
 
Som en videreføring av forprosjektet besluttet borettslaget å gjennomføre et 
pilotprosjekt på takene av 3 enheter av rekkehuset i Veitvetsvingen 3. 
Denne rapporten fra pilotprosjektet beskriver historikken, prosjekteringen og den 
valgte utførelsen på de 3 enhetene. 
Prosjekteringen og utførelsen ble utført med tanke på at løsningene skal kunne brukes 
på resterende tak i borettslaget.  
På enheter med tilbygg og påbygg som berører bygningenes takkonstruksjon må det i 
et prosjekt tilleggsprosjekteres tilpasset den enkelte situasjon, da det er relativt store 
variasjoner i type tilbygg og påbygg. 
 
Forprosjektet og pilotprosjektet hadde som opprinnelig mål å oppgradere 
takkonstruksjonen på bygningene til en kvalitet tilnærmet likt dagens standard og 
kvalitet i forhold til isolasjonsverdi og tetthet. På grunn av bygningenes bæreevne måtte 
tiltakene endres til enklere løsninger mer moderate forbedringer i isolasjonsverdi.  
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1 Innledning 

1.1 Formål/bakgrunn 

Etter at det ble gjennomført et forprosjekt av Usbl Prosjekt for rehabilitering av takene 
i borettslaget, besluttet Borettslaget Veitvedt hageby at det skulle gjennomføres et 
pilotprosjekt på enkelte tak. Dette for å teste antatte løsninger fra forprosjektet i 
praksis, få inngående kjennskap til konstruksjonenes beskaffenhet samt å få 
verifisert antatte kostnader for arbeidene. 
Forprosjektet ble utført vinter og vår 2021 og rapport ble oversendt til borettslaget 
04.06.2021. 
Rapporten fra pilotprosjektet skal supplere rapporten fra forprosjektet og sammen 
danne et nødvendig beslutningsgrunnlag for at borettslaget som fellesskap skal 
kunne fatte vedtak om rehabilitering av takene på alle bygningene i borettslaget. 
 
    
 

1.2 Forbehold 

Det er i stor grad oppført tilbygg til bygningene i borettslaget, og også noen påbygg. 
Det forutsettes som opplyst fra borettslaget at andelseierne selv har ansvaret for 
disse tilbygg og påbygg. Pilotprosjektet har omfattet tak med original form og rapport 
fra pilotprosjektet inkluderer derfor ikke tilbygg og påbygg, men kun takene på de 
originale bygningene.  
 
I et prosjekt må de tilbygg og påbygg som er i direkte kontakt med hovedtakene, 
dvs. at de er bygget inntil eller inn på de originale takkonstruksjonene, hensyntas. 
Det forutsettes at disse kostnadene må bæres av de aktuelle andelseierne, og er 
følgelig ikke inkludert i anleggsbudsjettet. 
Det foreligger heller ikke informasjon om noen av takene er rehabilitert eller 
forbedret, med unntak for Grevlingveien 44 a og b som er revet etter brann og 
bygges opp på nytt.  
I pilotprosjektet har takene på Veitvetsvingen 3g, 3h og 3j blitt rehabilitert. Det 
forutsettes derfor at alle hovedtakene utover de 5 nevnte enhetene har original 
oppbygging og har behov for rehabilitering/utbedring. 
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1.3 Prosjektorganisasjon 

Følgende aktører har medvirket ved gjennomføring av pilotprosjektet: 
 
 
Boligselskap 
 Selskap   Borettslaget Veitvedt Hageby 
 Adresse   Erich Mogensønsvei 12, 0594 Oslo  
 Kontaktpers. Helge Malmbekk 
 Telefon   970 13 964 
 E-post         post@veitvedt-hageby.no 
  
 Styreleder   Helge Malmbekk  
 
  
Rådgivere og konsulenter 
 
             Arkitekt:              
             Firma   Arkitektene AS 
 Konsulent   Matteo Codini 
 Adresse   Bogstadveien 7A, 0355 Oslo 
 Telefon   476 36 223   
 E-post   matteo.codini@arkitekteneas.no 
 
             RIB (Rådgivende Ingeniør bygg): 
             Firma   B-Consult AS 
 Konsulent   Marius Bakkejord 
 Adresse   Lilleakerveien 25, 0283 Oslo 
 Telefon   984 37 980   
 E-post      mb@b-consult.no 
 
             RIBfy (Rådgivende Ingeniør bygningsfysikk): 
             Firma   Sivilingeniør F.M. Haaland AS 
 Konsulent   Fredrik Moen Haaland 
 Adresse   Ringstadveien 5, 1672 Kråkerøy 
 Telefon   400 71 101   
 E-post        fredrik@fmhaaland.no 
 
            RIBr (Rådgivende Ingeniør brann): 
            Firma       Steg AS 
            Konsulent   Steffen Lande 
            Adresse   Storgata 8, 3611 Kongsberg 
            Telefon   915 46 023   
            E-post              steffen.lande@steg.as 
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Utførende entreprenør 
             Firma   Oslo Byggentreprenør AS 
 Prosjektleder Johan Stensrud 
 Adresse   Raschs vei 38b, 1153 Oslo 
 Telefon   982 17 049   
 E-post       js@obe.no 
  
 
  
Prosjektledelse og utførende av rapport 
 Firma   Usbl Prosjekt 
 Konsulent   Tor Atle Skramdal og Halvor Mohagen 
 Adresse   Postboks 8944, Youngstorget 0128 Oslo 
 Besøksadr.  Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo 
 Telefon   22 98 38 00   
 E-post   tas@usbl.no og hmo@usbl.no  
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2 Pilotprosjektet  

2.1 Organisering   

Byggherre og prosjekteier av pilotprosjektet har vært styret i Borettslaget Veitvedt 
Hageby. Styret i borettslaget har vært representert av styreleder Helge Malmbekk og 
styremedlem Matteo Codini.  

Arkitektene AS har vært engasjert av styret som arkitekt. Arkitektene AS har hatt 
ansvar for utarbeidelse av tegninger og avklaringer om søknadsplikt opp mot Plan og 
bygningsetaten i Oslo kommune. 

Usbl Prosjekt er engasjert av styret i borettslaget for prosjektadministrasjon i 
prosjektet.  

B-Consult AS har vært engasjert av Usbl Prosjekt som RIB (rådgivende ingeniør 
Bygg). 

Steg AS har vært engasjert av Usbl Prosjekt som RIBr (rådgivende ingeniør brann). 

Sivilingeniør F.M. Haaland AS har vært engasjert av Usbl Prosjekt som RIBfy 
(rådgivende ingeniør bygningsfysikk). 

 

2.2 Prosjekteringsmøter 

Det ble i forkant av og under gjennomføringen av pilotprosjektet avholdt 8 
prosjekteringsmøter. Referatene fra disse dokumenterer utarbeidelsen av de valgte 
utførte løsninger samt hvilke andre løsninger som ble vurdert og utredet. 

Referatene fra prosjekteringsmøtene vedlegges denne rapporten. 
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3 Teknisk beskrivelse - originale løsninger  

3.1 Grunndata for boligselskapet 

Borettslaget Veitvedt Hageby består av 326 enheter fordelt på rekkehus og 
tomannsboliger. Beliggenheten er sentralt på Veitvet i Oslo. 

Borettslagets adresser er: 

Grevlingveien 1-70, Veitvetveien 16-24, Rådyrveien 6-30, Veitvetsvingen 1-17 
Postnummer 0595 og 0596 Oslo. 

Borettslaget er registrert med organisasjonsnummer 947332481 i 
Brønnøysundregisteret. Gårds- og bruksnummer er 89/7 i Oslo Kommune. 
Bygningene antas oppført i 1952-54. 

 

3.2 Generell bygningsdata 

Bebyggelsen i borettslaget består av 92 bygninger fordelt på tomannsboliger og 
rekkehus. Totalt er det 326 boenheter i borettslaget. Boenhetene har 2 etasjer med 
kjeller. Bygningene ble originalt oppført uten balkonger, terrasser mm., med 
grøntarealer mellom bygningene. 
 
I perioden 2009-2012 ble det gjennomført rehabilitering av fasadene i borettslaget. 
Det ble utført utskifting av vinduer og dører, utført tilleggsisolering og utskifting av 
kledning på fasadene samt maling av bygningene. 
Takbelegget på bygningene antas utskiftet rundt år 2000. Det er ikke opplyst fra 
borettslaget at det er utført andre tiltak i borettslagets regi knyttet til oppgraderinger 
av takene på bygningene. 
 
Det er i stor grad oppført tilbygg, påbygg, balkonger, terrasser, uteboder og annet i 
borettslaget. Tilbyggene og påbyggene er oppført delvis som tilbygg kun til første 
etasje, og delvis som enten forlengelser av bygningene eller som tilbygg som går inn 
på takene av bygningene. Balkonger og terrasser er etablert enten som balkonger fra 
2.etasje i bygningene, delvis med beboelsesrom under, eller som terrasser på 
terreng/bakkeplan med tilkomst fra 1. etasje i bygningene.  
Det har vært og er krav fra borettslaget om at tilbygg, balkonger, terrasser, boder og 
andre tiltak både skal være godkjent av borettslaget og/eller godkjent av Plan- og 
bygningsetaten.  
 
Rekkehusene og tomannsboligene har fra byggeår standardiserte planløsninger, 
men den enkelte seksjonseier har i enkelte seksjoner utført innvendig endringer i 
variabel grad. 
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Figur 1: Flyfoto fra 1956. 

 
Flyfoto over fra 1956 viser hvordan borettslaget opprinnelig var oppført. Her kommer 
det frem en systematisk inndeling av bygninger, med en homogen bygningsmasse.  
Flyfoto fra 2020 under viser stor endring i bygningsmassen, hvor fotavtrykket til 
byggene varierer mye. Dette danner et bilde av kompleksiteten knyttet til et generelt 
vedlikeholdsprosjekt i borettslaget. 
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Figur 2: Flyfoto fra 2020 
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3.3 Bygningenes konstruksjon 
 
Bygningene er tegnet og oppført av entreprenør Selvaag. Olav Selvaag var en 
arkitekt og entreprenør som i denne tiden, med knappe ressurser og stort behov for 
boliger, hadde mange nye ideer for å få fart på boligbyggingen. Dette gikk bla. på at 
kravene til standard måtte senkes og at det måtte bygges enklere, fortere og billigere 
enn hva som var vanlig. Dette ble en suksess og svært mange boliger ble oppført 
etter disse og lignende ideer på denne tiden og senere. 

3.3.1 Tak oppbygging  
 

Taket har form som et tradisjonelt saltak, men har en svært liten takvinkel, målt til ca. 
13 grader på tegninger fra opprinnelig byggesøknad.  

Taket er bygget som et åstak, med takåser som ligger an på gavlveggene på 
bygningene. Åsene er av 8-toms trebjelker, og det er isolert med 15 cm mineralull slik 
at det er et hulrom mellom isolasjon og undersiden av taktro av rupanel. Over 
bjelkene ligger det 36 mm lekter på tvers av bjelkene, altså i fallretningen på taket 
slik at hulrommet blir kontinuerlig over hele taket. Hulrommet er nok tiltenkt en 
funksjon som luftespalte for å ventilere ut eventuell fukt som kan oppstå grunnet 
luftlekkasjer og kondensering, og slik sikre uttørking av konstruksjonen. Isolasjonen 
har ingen vindsperre mot hulrommet og isolasjonen har derfor ingen beskyttelse mot 
trekk og fuktighet. Takfoten er kledd med trekledning, og det er etablert en spalte 
mellom gesimskledningen og forkantbordet. Det ligger fluenetting over spalten for 
sikring mot veps mm. Det er ingen luftelyre langs mønet på bygningene, men enkelte 
av bygningene har en luftehatt på mønet som sannsynligvis er etablert for å øke 
sirkulasjonen i hulrommet mellom undersiden av taktro og isolasjonen. Originalt har 
det sannsynligvis også vært utlufting av hulrommet mellom isolasjonen og 
undersiden av taktro i luftespalte mellom fasade og vindski på gavl. 

Det antas at takkonstruksjonen på deler av bygningsmassen er bygget som 
sperretak, som ligger an på deleveggen mellom boenheter under mønet og 
yttervegg. Dette fremgår ikke av tegningsgrunnlag fra byggesak, men antas på 
bakgrunn av lengden på spennet mellom bærende vegger, samt at det var en vanlig 
standard utførelse på hus bygget av Selvaag. Figur 3 under viser 
sperretakkonstruksjon. Åstakkonstruksjonen, som er omtalt over, bygger på de 
samme prinsippene mhp. hulrom, isolasjon og luftespalter som 
sperretakkonstruksjonen. På åstakkonstruksjon ligger bjelkene an på bygningens 
gavlvegger, altså parallelt med mønet.  

Mellom boenheter er takkonstruksjonen lagt an på delevegg som er konstruert med 
to separate 3 toms vegger med avstand mellom. TakbjeIkene er avsluttet på hver av 
de to deleveggene. I mellomrommet er det lagt en sydd matte fylt med glassvatt, som 
er ført opp til underside av taktro. Detaljen ble registrert på befaring av Grevlingveien 
44. 

Innvendig er himling originalt kledt med dampbrems av belagt papp og porøs 
trefiberplate. Dampbremsen er tidstypisk, oppbygget av kraftpapp belagt med asfalt 
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og aluminiumsfolie inn mot boligen. Denne var nok, i tillegg til å skulle være 
diffusjonstett, også tiltenkt å ha en viss varmereflekterende effekt. 

Det er på befaringer registrert at himlinger i stor grad er oppusset med annen type 
kledninger som takess plater, malte gipsplater, trepanel, MDF panel mm. Dette kan 
være utført med nedlekting under de originale himlingene eller som erstatning til de 
originale himlingene. Om det ved oppussing er lagt ny dampsperre bak kledning i 
himling er usikkert, men i flere oppussede himlinger er det registrert fukt som 
antageligvis kommer fra konstruksjonen. Det antas derfor at det i disse lokalitetene 
ikke er lagt ny dampsperre. 

Det er også registrert at det i enkelte enheter er delvis utskiftet original isolasjon og 
etablert isolasjon i en tykkelse som fyller hulrommet helt opp til undersiden av taktro. 
Isolasjonen vil da stoppe all eventuell sirkulasjon i hulrommet og luftespalten, som vil 
hindre uttørking av eventuell fukt. 

Ved åpning av takene i pilotprosjektet ble det registrert delevegger mellom enheter 
som er utført i betong. Betongskiven er ca. 15 cm tjukk og går fra kjellergulv og opp 
til overkant gammel taktro. På rekkehuset i Veitvesvingen 3 som totalt omfatter 12 
enheter er det 2 slike betongskiver som skillevegger med 4 enheter mot/mellom hver 
av de. Takåsen er avsluttet tett mot betongskive og lagt opp på innstøpt stålbeslag. 

 

 

Figur 1: Takkonstruksjon Selvaaghus fra «Bygg Rasjonelt» av Olav Selvaag. Bildet viser 
sperretakkonstruksjon. Åstakkonstruksjonen bygger på de samme prinsippene mhp. hulrom, isolasjon og 

luftespalter, men bjelkene ligger an på bygningens gavlvegger. 
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3.3.2 Fasade oppbygging 

Ytterveggene på bygningene er originalt oppbygget av 10 cm bindingsverk som har 
vært isolert med mineralull. Innvendig er det dampbrems tilsvarende i himlinger, 
kraftpapp belagt med asfalt og aluminiumsfolie inn mot boligen bak innvendig 
kledning av porøse trefiberplater.  

Utvendig på fasader er det i perioden 2009 - 2012 utført et rehabiliteringsprosjekt i 
borettslaget. Yttervegger er da påforet og tilleggsisolert med 50 mm og eksisterende 
isolasjon i bindingsverket utskiftet til ny mineralull, type Glava. 
Utvendig er lagt vindsperre av duk, krysslekting med 23+36 mm lekter, samt stående 
trekledning med not og fjær. Rehabiliteringen av fasadene antas å ha redusert 
takutstikkene på bygningene både på gavler og langvegger med omtrent 10 cm i 
forhold til original utførelse. På gavlveggene har rehabiliteringen medført at eventuell 
luftespalte mellom fasade og vindski har bortfalt, da takutstikket her i utgangspunktet 
var lite. Figur 4 under viser typisk veggkonstruksjon for hus bygget av Selvaag, dette 
er i grove trekk antatt utførelse i borettslaget.   
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Figur 4: Snitt yttervegg fra «Bygg Rasjonelt» av Olav Selvaag. 
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3.3.3 Fundamentering og grunnforhold 

Grunnmuren/kjellerveggene er etablert i betong. Disse er etablert uten lastfordelene 
såle mot grunnen og med ukjent grad av armering. Grunnforholdene er varierende, 
men det antas at bygningene er satt på løse masser og ikke fjell. I pilotprosjektet ble 
kjellerveggene og grunnen vurdert i forhold til å øke belastningen på disse, noe som 
ikke ble vurdert til forsvarlig. Det ble ikke gjort oppgravinger eller andre fysiske 
inngrep, men befart i kjellerarealer samt gjennomgått tilgjengelig dokumentasjon fra 
byggetiden. 

3.3.4 Tekking/Takbelegg 

Takene er tekket med helsveiset papp som er lagt på taktro av rupanel. Det antas at 
denne takpappen er skiftet/lagt for omtrent 20 år siden. Pappen er lagt i baner som 
følger takets fallretning. Avslutning av tekkingen mot gavler er mot vindski med isbord 
over. Isbord er beslått med beslag. Beslag er utført av svarte, belagte eller lakkerte, 
tynne stålplater. 
Under befaringene ble det ikke registrert feil ved skjøter eller gjennomføringer i taket. 
Det ble heller ikke avdekket feil ved beslagsløsningene, hverken ved 
gjennomføringene eller ved takfoten. 
 

3.3.5 Vannavleding 

Vannet ledes ned og vekk fra taket via en tradisjonell løsning med takrenner og 
nedløp. Takrenner og nedløp av stål er av nyere dato, og antas å være utskiftet helt 
eller delvis i forbindelse med omlegging av takbelegg og fasaderehabilitering.  

3.3.6 Innvendig dampsperre  

For å sikre at konstruksjonen ikke utsettes for kondensering og høyt damptrykk, skal 
det monteres en dampsperre på konstruksjonens varme side. Dampsperren som 
brukes i dag er en plastfolie med en tykkelse på 0,2mm. Dampsperren skal være 
ubrutt og alle eventuelle gjennomføringer skal tilpasses og tapes slik at man ikke får 
lekkasjer i konstruksjonen. 

Ettersom bygningsmassen er fra 50- tallet er det stor sannsynlighet for at det er 
svakheter ved dampsperren i konstruksjonene. Tidstypisk og observert dampsperre 
for bygningene er kraftpapp belagt med asfalt og aluminiumsfolie. Denne vil ikke 
følge dagens krav til dampsperre og vil over tid, om den ikke er skiftet, miste evnen til 
å holde damp unna konstruksjonen.  

3.3.7 Isolasjon 

Isolasjonen fra byggetiden, var matter av mineralull eller sydde matter. Sydde matter 
fra denne tidsperioden er normalt med glassullkjerne. Sydde matter er benyttet i 
bygningene i deleveggene mellom boenheter. Mineralullisolasjonen som er benyttet 
er av typen steinull og har dårligere kvalitet enn det som leveres i dag hva angår 
isolasjonsverdi. Normalt for tidsperioden, ble det ikke isolert i hele hulrommets 
størrelse, hverken ved bruk av matter av mineralull eller sydde matter, slik at det i en 
del tilfeller kan være mangelfullt isolert i takkonstruksjonen. Dette ble også gjort for å 
etablere lufte/hulrom i konstruksjonen. 
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3.3.8 Ventilasjon 

Ventilasjonen av boligene var originalt utført med avtrekkskanaler for naturlig avtrekk 
over tak, med ventil mot kjøkken og bad/wc. Tilluftsventiler var klaffventiler i 
yttervegg. Det er på befaringene registrert at svært mange av de originale ventilene, 
både avtrekk og tilluft, er fjernet eller blindet, men en del nyere vinduer er utført med 
luftespalte. De originale avtrekkene på kjøkkenet er enkelte steder brukt til å betjene 
ventilatorer og på badene er det mange steder tilkoblet elektriske fuktstyrte vifter. 
Disse ventilatorene og viftene gjør at når de ikke er i drift, er det ikke avtrekk i 
kanalene. I tillegg er det erfaringsmessig begrenset varighet på slike vifter som gjør 
at de etter en tid kan slutte å fungere. Avtrekkskanalene for badene betinger også at 
det er luftespalte under dørene inn til badene, disse kan for mange bad være fjernet 
når beboerne ved oppussing av badene har byttet til dører uten luftespalte under 
dører. Avtrekkskanaler over tak er ikke ført ned til kjellere, men det er for noen 
enheter observert at det er ventil i pipe og ventiler for tilluft i yttervegg.  
 

3.3.9 Luftehatter og piper på tak  

Gjennomføringer i takkonstruksjonen ser ut til å være utført med papptekket kasse, 
hvor takhatter er montert utenpå. Takhattene er laget av svarte belagte eller lakkerte 
stålplater. Spillvannslufting er ført opp i samme takhatt som ventilasjon, men ført opp 
gjennom toppen på takhatten. Enkelte av bygningene ser ut til å ha en luftehatt på 
mønet i tillegg, sannsynligvis for å ventilere hulrommet i takkonstruksjonen. 
Bygningene har fyringspiper som er plassert mellom seksjoner, slik at pipen benyttes 
av begge seksjoner. Utfra tegninger har pipene 2 løp. Det er usikkert om begge 
løpene brukes for ildsteder, eller om det ene løpet brukes til ventilasjon. Det er i 
enkelte kjellere registrert lufteventiler i pipe i kjeller, det antas at et løp er for naturlig 
ventilasjon. Fyringspiper er helbeslått over tak med svarte stålplater. 
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4 Skader observert i pilotprosjektet 

4.1 Registrerte skader 

Pilotprosjektet omfattet Veitvetsvingen 3g, 3h og 3j.                                                 
Fra forprosjektet kjente man til at det var stort omfang av skader i 3h. Enhetene 3h 
og 3j ble befart innvendig før pilotprosjektet ble oppstartet, begge enhetene hadde 
ingen synlige skader i himlinger innvendig 

Ved åpning av konstruksjonene ble det bekreftet at skadeomfanget i 3h var stort. 
Store deler av taktro var råteskadet. Takåsene var ikke råteskadet, men hadde mye 
vannmerker som viser at de har vært eksponert for mye fukt. I enheten har det delvis 
vært skiftet himling innvendig, fra porøs trefiberplate til trekledning med dampsperre 
over. Dampsperra var tynn og ikke klemt eller tapet mot detaljer. Det har delvis vært 
skiftet isolasjon eller lagt inn tilleggsisolasjon. Denne isolasjonen fylte delvis hele 
fagene helt opp til underside av taktroa. 

For 3g og 3j var det kun enkelte skader av mindre omfang. I 3j var ventilasjonskanal 
fra kjøkken i 1 etg til takhatt fjernet i sin helhet. 

For alle de 3 enhetene var ventilasjonskanaler svært støvete og tilsmusset inni. 

 

4.2 Årsaker til skader 

De registrerte skadene, som beskrevet over, anses som knyttet til kondensering i 
konstruksjonen. Kondenseringen oppstår når varm inneluft trenger inn i 
konstruksjonen og slipper fuktighet ved avkjøling. Når denne fuktigheten ikke lar seg 
uttørke blir den liggende i konstruksjonen og isoleringen. Det blir da en opphoping av 
fukt i konstruksjonen, som ved gitte forhold fryser til is. Vi har vurdert det til at det er 
tre hovedårsaker til at den varme inneluften trekker opp i takkonstruksjonen: 

- Den eksisterende konstruksjonen har dampbrems/sperre fra byggeår. Denne 
dampbremsen har ikke de diffusjonstette egenskaper som dagens produkter, 
og slipper følgelig damp inn i konstruksjonen. Det er antageligvis svake 
detaljer ved skjøter, overgang vegg/tak og gjennomføringer, som ikke holder 
tett. Aldring vil påvirke konstruksjonens opprinnelige funksjon, samt diverse 
utførte tiltak gjennom årenes løp.  

- Hulrommet mellom isolasjonen og undersiden av taktro er ikke tilstrekkelig 
ventilert. Luftespalten over åsene er kun 36 mm og anses derfor å være for 
liten for takflaten lengde, som er ca. 10 meter. Dagens preaksepterte 
løsninger anbefaler 5 cm luftespalte i strekk på inntil 7 meter mellom raft og 
møne, og at luftespalten økes for strekk som er lengere enn dette.  

Den originale konstruksjonen var basert på at ventileringen skulle foregå ved 
at luften må trekke over hele taket, fra raft til raft. Det er ikke etablert utlufting 
av luftespalten ved mønet, som fører til at utluftingen av luftespalten ikke har 
naturlig oppdrift. For å sikre god utlufting, må spalten ha åpninger mot det fri 
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både ved raft og mønet slik at høydeforskjellen mellom åpningene blir størst 
mulig. Dette gir luft gjennomstrømning også i vindstille vær. 

Konstruksjonen er bygget slik at luften kunne sirkulere langs mønet, og for 
noen bygninger er det etablert en luftehatt for utlufting. På de aktuelle 
bygningene kan ventilering av takkonstruksjonen være noe bedre, enn for de 
uten luftehatt.  

Det var opprinnelig antageligvis også utlufting av luftespalte langs vindski på 
gavl. Tiltakene på fasadene som er utført for ca 10 år siden har svekket 
konstruksjonen ift. ventilering ytterliggere. Takutstikkene på langvegger ble ca. 
10 cm mindre og spaltene i gesims har følgelig også blitt mindre. En eventuell 
luftespalte bak vindski på gavl har bortfalt, da påforing og utlekting av 
fasadene har spist opp hele takutstikket på gavl.                                                                           
For at ventileringen av hulrommet skulle fungert, burde det vært etablert en 
luftelyre langs hele mønet, og i hvert fall når tiltakene på fasadene ble utført. 

- Innemiljøet i boligene er annerledes nå, enn når boligene ble oppført. 
Konstruksjoner som ved oppføring fungerte akseptabelt, kan ha problemer 
med å håndtere hvordan boligene i dag brukes. Fuktproduksjonen er høyere 
ved dagens levemønster, enn den var for 70 år siden. Vi dusjer oftere, det 
vaskes og tørkes tøy i stort omfang, det bor kanskje flere personer i boligene 
enn den typiske 50-talls kjernefamilie, samt at generell innetemperatur i 
boligene antageligvis er høyere enn på 50-tallet. Generelt genereres atskillig 
mere fukt i boliger enn på 50-tallet. Alle disse elementene gjør at damptrykket 
på konstruksjonene, og da himlinger i 2. etg i særdeleshet, blir mye høyere 
enn hva konstruksjonene er tiltenkt å kunne motstå. Det er spesielt forskjellen 
i damptrykk gjennom konstruksjonen vinterstid, som er utfordrende for 
kondens-, sopp- og råteskader.    

Da bruksmønsteret er endret og fuktproduksjonen er økt siden opprinnelig 
prosjektering, setter dette økte krav til ventilasjon av boligene. Ventilasjonen 
av boligene var originalt utført med avtrekkskanaler for naturlig avtrekk over 
tak, med ventil mot kjøkken og bad/wc. Tilluftsventiler var klaffventiler i 
yttervegg. Denne løsningen fungerte kanskje i den tiden boligene ble tatt i 
bruk. Det er i boligene utført mange tiltak som har påvirket den originale  
ventilasjonsløsningen negativt. Det er på befaringene registrert at svært 
mange av de originale ventilene, både for avtrekk og tilluft, er fjernet eller 
blendet. De originale avtrekksventilene på kjøkken og bad tilkoblet mekaniske 
avtrekksvifter med forskjellige løsninger for styring. Disse ventilatorene og 
viftene gjør at når de ikke er i drift, er det ikke avtrekk i kanalene. De 
mekaniske viftene skaper også et overtrykk i kanalen, slik at naturlig avtrekk 
fra andre ventiler tilkoblet samme kanal ikke lenger fungerer. Når det naturlige 
avtrekket ikke fungerer, og det ikke eksisterer fungerende tilluftsventiler, fører 
dette til at boligen ikke blir ventilert. Boligen får da et innemiljø med varm fuktig 
luft som trykker mot konstruksjonene. I tillegg til at dette påvirker boligen og 
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konstruksjonene negativt, oppstår et usunt inneklima som kan utvikle seg til å 
være direkte helseskadelig. 
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5 Prosjekteringen 
 
Prosjekteringen ble igangsatt med mål om å oppgradere taket til en standard og kvalitet 
tilnærmet likt dagen krav. En slik løsning ville medført at tiltakene ble søknadspliktige 
til PBE i Oslo kommune, på grunn av at eksisterende bærekonstruksjoner da ville måtte 
brytes. ARK forespurte PBE om en rehabilitering som medførte at taket ville bygge ca 
25 cm mer enn eksisterende ville medføre søknadsplikt. PBE ga tilsvar om at høyden 
ikke utløste søknadsplikt, men at brudd på bærende konstruksjoner ville utløse 
søknadsplikt.  
Underveis i prosjekteringsarbeidene viste det at løsningene måtte endres til enklere 
tiltak på grunn av bygningens, fundamentenes og grunnens bæreevne i forhold til 
økning og flytting av laster. De valgte løsningene medfører ikke brudd på eksisterende 
bærende konstruksjoner og overstiger ikke 25 cm i økt høyde, følgelig er de ikke 
søknadspliktige til PBE. 
 
ARK har samordnet innspill fra RIB, RIBr og RIBfy og utarbeidet og revidert tegninger 
i tråd med innspillene. Siste gjeldene tegninger er vedlagt denne rapporten. 
 
RIB, RIBr og RIBfy har laget egne sluttrapporter for sine fag. Sluttrapportene 
vedlegges denne rapporten. 
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6 Valgte løsninger og bygging  

 

Løsningen som er valgt for utbedring av takene er flg: 

- Rive eksisterende taktekking og taktro. 
- Fjerne eksisterende dampbrems/sperre. 
- Ved behov, forsterke takåser med å legge en bjelke inntil. 
- Isolere med 50 mm steinull ned mot eksisterende himling. 
- Legge smart dampsperre mellom åser, tapes eller klemmes mot åser og 

detaljer. 
- Isolere med 150 mm steinull mellom åser.  
- Legge diffusjonsåpent undertak/vindsperre på åser. 
- Fore opp 48 mm for luftesalte. 
- Taktro av OSB plater eller kryssfiner. 
- Sveiset takbelegg, ett eller tolags. 
- Etablere luftelyre langs møne på bygningen. 
- Etablere luftespalte i gesims. 
- Utbedre overgang mellom vindsperre på fasade og vindsperre på tak. 
- Nye vindskier og isbord. 
- Nye takrenner og nedløp. 
- Nye takhatter, pipebeslag og andre beslag. 
- Takutstikk på langvegger og langs gavler etableres med samme størrelse som 

originalt ift fasader. 
- Tilbakeføre ventilasjonen av bygningene til opprinnelig løsning. Naturlig 

avtrekk over tak, tilluftsventiler i vegger. 

 

Ovennevnte løsning er utført på enheten VS 3g, 3h og 3j. 

 

 

 

 
 



Borettslaget Veitvedt Hageby   
Pilotprosjekt rehabilitering av tak                                                           side 21     
 
 

Usbl mai 2021 

7 Økonomiske konsekvenser - fremdrift 

7.1 Kostnadsoverslag basert på pilotprosjekt 

Kostnadsoverslaget baserer seg på erfaringstall fra pilotprosjektet samt tidligere 
vurderinger i forprosjektet. Det understrekes imidlertid at postene kun er ment som et 
overslag, og ved innhenting av tilbud vil naturlig nok postene og prisene kunne 
variere noe for det store prosjektet. Kostnader til tilleggsbehov som oppstår på grunn 
av kompleksitet er ikke inkludert, men legges inn i uforutsettposten. 
 
Påfølgende side viser en sammenstilling av kostnadene for de ulike alternativene. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.2 Orientering om kostnadsoverslaget 

Kostnadsoverslaget følger et standardisert oppsett for de ulike aktiviteter og i det 
etterfølgende er det gitt forklaring på hva de ulike konti inneholder: 
 
1. Bygningsmessige kostnader 

Denne posten inneholder alle bygningsmessige arbeider innenfor hvert 
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hovedalternativ. Posten inneholder material- og monteringskostnader, samt 
nødvendige forarbeider som for eksempel riving av gammelt tak mm. 

 
2. Entreprisekostnader 

Entreprisekostnader inneholder bygningsmessige kostnader, og rigg og drift 
av byggeplass. Rigg og drift omfatter entreprenørens kostnader til å rigge seg 
til med brakker, lager, produksjonsanlegg, stillaser etc., samt kostnader til 
driften av disse gjennom hele byggeperioden. 

 
3. Forventet prosjektkostnad 

Denne posten inneholder entreprisekostnader med tillegg av byggherrens 
generelle kostnader. Disse kostnadene er i hovedsak: 
Prosjektadministrasjon og prosjektering som omfatter prosjekt-/ byggeledelse 
for gjennomføring av arbeidene. 
Øvrige byggherrekostnader er en samlepost av ulike aktiviteter som kopiering, 
garantistillelse overfor entreprenøren, ekstra forsikring, utvidet 
forretningsføreravtale gjennom byggeperioden, gebyrer mv. 
Forventet prisstigning er i kostnadsoverslaget beregnet med utgangspunkt i 
sats på 5,3 % pr. år (Byggekostnadsindeksen april 2021).  
Finansieringskostnader er ikke beregnet og er ikke inkludert i 
anleggsbudsjettet. 
Klimatilskudd Oslo kommune er ikke beregnet og inkludert i anleggsbudsjettet. 
Se kapittel 8.3. 
 

 
4. Totale kostnader 

Totale kostnader er summen av alle kostnader i prosjektet. Her er inkludert en 
post for uforutsette kostnader. Under denne posten er det lagt inn sikkerhet for 
de priser som er oppgitt. Markedet og prisene påvirkes på en måte som ikke 
lar seg forutsi med stor nøyaktighet. Denne posten vil forsøke å fange opp 
dette sammen med eventuell usikkerhet i kostnadsoverslaget.  
I ovenstående kostnadstabell er det linjen under pkt. 5 som angir 
totalkostnader.  

 
I kostnadsoverslagene er alle kostnader boligselskapet kan forvente å få i forbindelse 
med gjennomføringen av rehabiliteringsprosjektene inkludert. Prisene kan variere 
innenfor et høyeste og et laveste nivå, avhengig av de forskjellige entreprenørers 
kapasitet. Kostnadsoverslagene er lagt i et normalnivå av dette prisspektret.  
Hvilken vei prisutviklingen vil gå er vanskelig å spå og ikke medtatt, akkurat nå er 
prisstigningen i markedet svært uforusigbar, ikke minst i forhold til priser på 
materialer. 
Det er mange boligselskap som til enhver tid står overfor den samme 
problemstillingen som Borettslaget Veitvedt Hageby. Det innebærer et visst 
kontinuerlig press på entreprenørbransjen som arbeider innenfor dette fagfeltet.  
 
Momenter mht. valg av tidspunkt for byggestart er følgende: 

 Oppsparing av egenkapital kan gi redusert lånebehov. 
 Betale formueskatt av eventuell oppspart egenkapital fram til byggestart, 

alternativt få skattefradrag på betalt rente ved rehabilitering i dag. 
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 Forsikringsforhold, eventuell økt premie ved økt skadeomfang. 
 Dersom man venter må det forventes stadig flere småreparasjoner og 

opprydding/utbedring etter skader. 
 Ved oppstart nå unngår man at det brukes penger på tiltak som likevel må 

gjøres på ny senere. 
 
 

7.3 Mulige støtteordninger        

Enova – Program Støtte til eksisterende bygg 
Tidligere hadde Enova et støtteprogrammet som het «Støtte til beste tilgjengelige 
teknologi i eksisterende bygg», hvor borettslag kunne søke om støtte til noen 
utvalgte tiltak omfattet av predefinerte miste krav for energieffektivisering. Dette 
omhandlet eksempelvis etterisolering av yttervegger og yttertak. Dette 
støtteprogrammet ble avviklet 15. mars 2021.  
 

Oslo kommune – Klimatilskudd  

Gjennom ordningen klimatilskudd i Oslo kommune kan borettslag og sameier søke 
om å få tilskudd til:   

- Etterisolering og utskifting av dører og vinduer. 
- Solcelletilskudd; tilskudd til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller 
- Ladeinfrastruktur; oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur 
- Sykkelparkering; bygge trygg sykkelparkering 

 

Det gis også støtte til rådgivning forbundet med tiltaket. Hensikten med ordningen er 
å redusere energibruk i bygningsmasser i Oslo. 

Løsningene som utredet gjennom prosjekteringen og utførelsen i pilotprosjektet har 
ikke en god nok isolasjonsverdi til at det kan søkes om klimatilskudd fra Oslo 
Kommune. 
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7.4 Fremdriftsplan 

 
Videre framdrift av prosjektet er avhengig av hvilket vedtak borettslaget gjør. 
Oppstarttidspunkt er også avhengig av ledig kapasitet hos entreprenørene. 
En tenkt framdriftsplan ved et eventuelt vedtak kan være : 
 

Informasjonsmøte /generalforsamling: 4 kvartal 2022 

 

Avklaringer og registrering 4. kvartal 2022 / 1.kvartal 2023 

Tilbudsutsendelse: 1. kvartal 2023 

Tilbudsinnlevering: 2. kvartal 2023 

Kontrahering:  
Tilbudsvurdering, oppklarende møter, 
kontraktsforhandlinger og inngåelse av 
kontrakt med entreprenør. 

2. kvartal 2023 

Byggestart: 3. kvartal 2023 

Ferdigstillelse: 4. kvartal 2025 

 

 
 
 
 
Oslo 18.08.2022 
 
 
 
Lasse Handegård /s/  Tor Atle Skramdal/s/ 
Avdelingsleder Usbl Prosjekt Oslo  Prosjekt- og byggeleder 

 

 
  Halvor Mohagen /s/ 
  Prosjekt- og byggeleder 

 



Borettslaget Veitvedt Hageby   
Pilotprosjekt rehabilitering av tak                                                           side 25     
 
 

Usbl mai 2021 

8 Vedlegg 

8.1 Fotodokumentasjon fra utførelse 

 

8.2 Referater fra prosjekteringsmøter 

 

8.3 Sluttrapporter fra rådgivere 

 

8.4 Tegninger fra arkitekt 
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Fotodokumentasjon fra utførelse: 

 
Bilde 1: Veitvetsvingen 3, stillas og tak over tak. 

 

 
Bilde 2: VS 3h, riving av taktro 
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Bilde 3: VS 3h, innvendig himling er skiftet på nedre del 

 
Bilde 4: VS 3h, takås lagt an på stålvinkel i betongvegg 
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Bilde 5: VS 3h, sydd matte mellom 3 toms bære/skillevegg. 

 

 
Bilde 6: VS 3h, isolering med 50 mm er utført på h. 
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Bilde 7: VS 3, isolering med 50 mm under dampsperre. 

 
Bilde 8: VS 3, dampsperre. 
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Bilde 9: VS 3, ventilasjonskanaler trenger rens. 

 
Bilde 10: VS 3, vindsperre og branntetting over skillevegg. 
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Bilde 11: SV 3h, taktro og åpning for lufting. 

 

Bilde 12: Taktro, oppbygging over skillevegg og kasse for ventilasjon. 
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Bilde 13: VS 3h, takrenne og forkantbeslag. 

 
Bilde 14: VS 3h, gesims med lufting. 
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Bilde 15:  VS 3, taktekking, luftelyre møne, pipebeslag og ventilasjonshatt. 
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Tekst skrevet i kursiv viser historikk i tidligere saker. Utvikling av saken er skrevet i normal skrift. 

P 01.01 Merknader til forrige referat  

 Dette var første møte, det var derfor ingen kommentarer til referatet.   

P 01.02 Organisasjon  

 Prosjektorganisasjonen: 
 
Usbl har kontrakt med TH for prosjektadministrasjonen i pilotprosjektet. 
 
Rådgivere (RIB, RIBr, RIBfy) er organisert under Usbl.  
 
Arkitekt har kontrakt direkte med TH. 
 
HE har kontrakt direkte med TH. 
 

 

P 01.03 Offentlig myndighet  

 Ark har sendt en forespørsel til PBE for å kartlegge om tiltaket med 
rehabilitering av takene i borettslaget er søknadspliktig. PBE har besvart 
denne henvendelsen og uttalt at tiltaket ikke er søknadspliktig så lenge 
arbeidene ikke endrer byggets karakter ved å benytte samme utforming og 
materialbruk som eksiterende. Om rehabiliteringen innebærer brudd på 
bærende konstruksjoner, vil arbeidet også være søknadspliktig.  
 
Gjennom Klima- og energifondet til Oslo Kommune er det en ordning som 
heter Klimatilskudd. Denne ordningen gir mulighet for å søke støtte til 
isolering av tak, om U-verdien er på et lavt nok nivå (under 0,13 W/m2K). 
Det bør derfor vurderes om dette nivået er praktisk gjennomførbart, samt 
økonomien knyttet til det økte nivået.  

 

P 01.04 Framdriftsplan  

 01.04.1 Tentativ fremdrift bygging 
P01: HE har i utgangspunktet sett for seg en fremdrift 8-10 uker, men at 
dette avhenger av prosjekteringen.  
HE opplyser om at tak-over-tak er bestilt, og at oppstart tilrigging er uke 1 
2022. Dette tar ca. en uke.  
HE ser for seg at det i uke 2 åpnes et felt i takkonstruksjonen for å avdekke 
funn og oppbygging til den praktiske tilnærmingen til prosjekteringen.  
 
 

 

P 01.05 Brukerkrav / Programendringer  

 01.05.1 Rask gjennomgang av historikk og nåværende situasjon.  
P01: PL tok en rask gjennomgang av historien og erfaringer som er gjort i 
forprosjektet. 
Forprosjektrapporten, bilder og annen relevant dokumentasjon vil bli delt på 
Teams teamet.  
I forkant av dette møte har det blitt avholdt møter mellom Usbl, TH og HE. I 
disse møtene har det kommet frem til en foreløpig tenkt løsning, som vil 
være utgangspunkt for videre prosjektering. Skisser ligger på delt mappe.   
Utgangspunktet for pilotprosjektet må være at løsningene som utarbeides 
bør være kostnadseffektive, og må ses i sammenheng med et storprosjekt 
med rehabilitering av drøyt 300 tak. Det er også viktig å finne løsninger som 
er minst mulig belastende for beboere, og det er ønskelig at beboere kan bli 
boende under bygging.  
 

 

P 01.06 Sikkerhet – Helse – Arbeidsmiljø (SHA)  

 Usbl ivaretar BHR og KU.  
Usbl utarbeider en SHA-plan. 
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P 01.07 Prosjektøkonomi  

  
Aktørene fakturer hver 14. dag med bilag.  
 

 

P 01.08 Arkitekt  

 P01: Ark har tegnet noen løsninger basert på det opprinnelige forslaget og 
skissen til OBE.  
Ark kommer også med forslaget om å bygge opp en ny konstruksjon som et 
kompakt tak.  
 

 

P 01.09 RIB  

 01.09.1 Ny konstruksjon uten brudd på bærende konstruksjon 
01: For at eksiterende bæring skal benyttes, samtidig som taket får en ny 
oppbygning som er bedre isolert, ser RIB at egenvekten på taket må ned. 
Om dette ikke lar seg gjøre, kan det se ut til at bæringen må forsterkes og 
at tiltaket blir søknadspliktig.  
En bedre isolert konstruksjon, eller bedre luftet, vil også få en økt snølast. 
Om rehabiliteringen innebærer brudd på bærende konstruksjoner, vil 
arbeidet også være søknadspliktig. 
RIB kommer med forslag om å etablere en ny takkonstruksjon ved bruk av 
TRP-plater og XPS/PIR isolasjon, for å få ned egenvekten. RIB regner på 
egenvekten.  
 

 

P 01.10 RIBr  

 01.10.1 Brannskille mellom enheter 
P01: PL viser bilder fra et bygg i borettslaget som har brent ned. Her ser det 
ut som brannen har smittet via det delte tretaket. Brannskille i vegg og mot 
tak er dårlig utformet. Det er derfor ønskelig å få etablert et tilfredsstillende 
brannskille mellom enhetene, da takene skal rehabiliteres. RIBr ser på 
løsninger og muligheter for dette, samt hvilke materialer som kan/bør 
benyttes.  

 

P 01.11 RIBfy  

   

P 01.12 Entreprenør   

 01.12.01 Plassering av rigg 
P01: HE informerer om at de har behov for brakke og verktøyscontainer på 
plassen, samt at de trenger plass for avfallscontainere og at lastebil med 
kran kan komme tett på huset hvor arbeidet skal utføres. HE etterspør 
derfor om de kan få disponere flere av parkeringsplassene foran V3.  
TH synes det er krevende da dette er plasser beboere har leid, og at det 
generelt er vanskelig med parkeringsplasser i området. TH lurer derfor på 
om plenareal ved siden av bygget kan benyttes.  
He sier at dette lar seg gjøre, men at de ser på dette som en unødvendig 
kostnad ved prosjektet da de ser for seg en kort fremdrift på 10 uker. 
Plenarealet er litt skrående, og gjerdet må demonteres. HE trenger å kunne 
gå ut og inn med materialer, og at det er en tydelig sammenheng mellom tid 
og kost i dette prosjektet.  
HE mener dette kan benyttes til plassering av containere, men at de 
uansett må ha plass til avfall og lastebil. TH ser på dette, og kommer med 
tilbakemelding til HE.  
 
 
 

 

P 01.13 Tverrfaglig samordning  

 Det er utarbeidet et team på Teams, som vil fungere som prosjekthotell for 
pilotprosjektet.  
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P 01.14 Oppfølging av saker fra tidligere møter  

   

P 01.15 Nye saker  
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Veitvedt Hageby brl Ark Matteo Codini X X 
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Forv Bente Halmrast 
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Usbl Prosjekt Oslo 
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Tekst skrevet i kursiv viser historikk i tidligere saker. Utvikling av saken er skrevet i normal skrift. 

P 02.01 Merknader til forrige referat  

 Det var ingen kommentarer til referatet.   

P 02.02 Organisasjon  

 Prosjektorganisasjonen: 
 
Usbl har kontrakt med TH for prosjektadministrasjonen i pilotprosjektet. 
 
Rådgivere (RIB, RIBr, RIBfy) er organisert under Usbl.  
 
Arkitekt har kontrakt direkte med TH. 
 
HE har kontrakt direkte med TH. 
 

 

P 02.03 Offentlig myndighet  

 Ark har sendt en forespørsel til PBE for å kartlegge om tiltaket med 
rehabilitering av takene i borettslaget er søknadspliktig. PBE har besvart 
denne henvendelsen og uttalt at tiltaket ikke er søknadspliktig så lenge 
arbeidene ikke endrer byggets karakter ved å benytte samme utforming og 
materialbruk som eksiterende. Om rehabiliteringen innebærer brudd på 
bærende konstruksjoner, vil arbeidet også være søknadspliktig.  
P02: Det ble på møtet diskutert om en forsterkning av dagens 
takkonstruksjon medfører søknadsplikt eller ikke.  
HE anser utbedringene som skal gjennomføres i pilotprosjektet, som innfor 
det som normalt kan utføres ved slik utbedring av en pågående skade.  
For det store prosjektet vurderer Ark basert på 
tilbakemeldingene/forslagene til RIB at tiltakene vil være søknadspliktige.   
 
Gjennom Klima- og energifondet til Oslo Kommune er det en ordning som 
heter Klimatilskudd. Denne ordningen gir mulighet for å søke støtte til 
isolering av tak, om U-verdien er på et lavt nok nivå (under 0,13 W/m2K). 
Det bør derfor vurderes om dette nivået er praktisk gjennomførbart, samt 
økonomien knyttet til det økte nivået.  

 

P 02.04 Framdriftsplan  

 01.04.1 Tentativ fremdrift bygging 
P01: HE har i utgangspunktet sett for seg en fremdrift 8-10 uker, men at 
dette avhenger av prosjekteringen.  
HE opplyser om at tak-over-tak er bestilt, og at oppstart tilrigging er uke 1 
2022. Dette tar ca. en uke.  
HE ser for seg at det i uke 2 åpnes et felt i takkonstruksjonen for å avdekke 
funn og oppbygging til den praktiske tilnærmingen til prosjekteringen.  
P02: HE informerer om at de åpner halv taket opp til mønet på enheten 
med mest skader (3H) i uke 2. Klar til befaring onsdag 12. 
Det er avtalt befaring onsdag 12. kl. 12.00. På denne befaringen vil RIB, 
Ark, Usbl og TH delta. RIBfy og RIBr trenger ikke delta på denne 
befaringen.  
TH skaffer tilgang til kjellerne i enhetene til befaringen.  
 
 

 

P 02.05 Brukerkrav / Programendringer  

 01.05.1 Rask gjennomgang av historikk og nåværende situasjon.  
P01: PL tok en rask gjennomgang av historien og erfaringer som er gjort i 
forprosjektet. 
Forprosjektrapporten, bilder og annen relevant dokumentasjon vil bli delt på 
Teams teamet.  
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I forkant av dette møte har det blitt avholdt møter mellom Usbl, TH og HE. I 
disse møtene har det kommet frem til en foreløpig tenkt løsning, som vil 
være utgangspunkt for videre prosjektering. Skisser ligger på delt mappe.   
Utgangspunktet for pilotprosjektet må være at løsningene som utarbeides 
bør være kostnadseffektive, og må ses i sammenheng med et storprosjekt 
med rehabilitering av drøyt 300 tak. Det er også viktig å finne løsninger som 
er minst mulig belastende for beboere, og det er ønskelig at beboere kan bli 
boende under bygging.  
 

P 02.06 Sikkerhet – Helse – Arbeidsmiljø (SHA)  

 Usbl ivaretar BHR og KU.  
Usbl utarbeider en SHA-plan. 
Usbl oversender SHA-plan til TH og HE.  
 
 

 

P 02.07 Prosjektøkonomi  

 P01:Aktørene fakturer hver 14. dag med bilag.  
P02:Aktørene oversender timelister hver 14. dag, men det er tilstrekkelig at 
fakturering skjer månedlig.  
 

 

P 02.08 Arkitekt  

 P01: Ark har tegnet noen løsninger basert på det opprinnelige forslaget og 
skissen til OBE.  
Ark kommer også med forslaget om å bygge opp en ny konstruksjon som et 
kompakt tak.  
P02: Ark har utarbeidet en matrise hvor de ulike konsepter for ny 
takoppbygging drøftes. Denne er nå delt på Teams, hver aktør oppdater 
matrisen med fordeler/ulemper ved de ulike konseptene.  
 

 

P 02.09 RIB  

 01.09.1 Ny konstruksjon uten brudd på bærende konstruksjon 
P01: For at eksiterende bæring skal benyttes, samtidig som taket får en ny 
oppbygning som er bedre isolert, ser RIB at egenvekten på taket må ned. 
Om dette ikke lar seg gjøre, kan det se ut til at bæringen må forsterkes og 
at tiltaket blir søknadspliktig.  
En bedre isolert konstruksjon, eller bedre luftet, vil også få en økt snølast. 
Om rehabiliteringen innebærer brudd på bærende konstruksjoner, vil 
arbeidet også være søknadspliktig. 
RIB kommer med forslag om å etablere en ny takkonstruksjon ved bruk av 
TRP-plater og XPS/PIR isolasjon, for å få ned egenvekten. RIB regner på 
egenvekten.  
P02: RIB undersøker veggenes bæreevne slik står i dag, mhp. økt snølast 
og egenvekt.  
RIB kom flere innspill for å forsterke eller etablere ny bæring av 
takkonstruksjon. Disse forslagene oppdateres etter befaring 12.01.  
 

 

P 02.10 RIBr  

 01.10.1 Brannskille mellom enheter 
P01: PL viser bilder fra et bygg i borettslaget som har brent ned. Her ser det 
ut som brannen har smittet via det delte tretaket. Brannskille i vegg og mot 
tak er dårlig utformet. Det er derfor ønskelig å få etablert et tilfredsstillende 
brannskille mellom enhetene, da takene skal rehabiliteres. RIBr ser på 
løsninger og muligheter for dette, samt hvilke materialer som kan/bør 
benyttes.  
P02: RIBr opplyser om at ubrennbar isolasjon i takkonstruksjonen, vil 
medfører minst utfordringer knyttet til brannsikring. RIBr vil forløpende 
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vurdere de ulike forslagene til oppbygning av takkonstruksjon, og hvilke 
konsekvenser/krav dette har for brannsikkerheten.   

P 02.11 RIBfy  

 02.11.1 Bygningsfysisk vurdering av konsepter 
P02: RIBfy skal fortløpende vurdere fortløpende fordelene/ulempene ved de 
ulike forslagene ved takkonstruksjonen, slik RIBr og Ark også skal gjøre.  
RIBfy ser noen utfordring ved å benytte en kompakt takkonstruksjon, da 
dette fører til snøsmelting og isdannelser ved takfot.  
Ved etablering av en takkonstruksjon med tilsvarende isolasjonsmengder 
som det er i dag, men med en ny dampsperre og bedre luftespalte, vil dette 
medføre en økt snølast. Dette grunnet at en god luftespalte hindrer 
oppvarming av yttertaket. RIBfy er også skeptisk til at det er praktisk 
gjennomførbart å få til en tett dampsperre, grunnet mange krevende 
detaljer. Derfor er ikke det å kun etablere en ny dampsperre en løsning for 
dagens utfordringer ved takkonstruksjonen.  
 

 

P 02.12 Entreprenør   

 01.12.01 Plassering av rigg 
P01: HE informerer om at de har behov for brakke og verktøyscontainer på 
plassen, samt at de trenger plass for avfallscontainere og at lastebil med 
kran kan komme tett på huset hvor arbeidet skal utføres. HE etterspør 
derfor om de kan få disponere flere av parkeringsplassene foran V3.  
TH synes det er krevende da dette er plasser beboere har leid, og at det 
generelt er vanskelig med parkeringsplasser i området. TH lurer derfor på 
om plenareal ved siden av bygget kan benyttes.  
He sier at dette lar seg gjøre, men at de ser på dette som en unødvendig 
kostnad ved prosjektet da de ser for seg en kort fremdrift på 10 uker. 
Plenarealet er litt skrående, og gjerdet må demonteres. HE trenger å kunne 
gå ut og inn med materialer, og at det er en tydelig sammenheng mellom tid 
og kost i dette prosjektet.  
HE mener dette kan benyttes til plassering av containere, men at de 
uansett må ha plass til avfall og lastebil. TH ser på dette, og kommer med 
tilbakemelding til HE.  
P02: HE ønsker de to innerste parkeringsplassen, nr. 22 og 23. Dette for å 
ha plass til kranbil, og at det er en sikkerhetssone rundt lastebil ved lastning 
av materialer og avfall.  
TH tilbyr HE å benytte styrerommet som pauselokalet. HE benytter dette 
frem til riggområdet er avklart.  
HE kan benytte styrets garasje/bod for lagring, de kan også hente strøm 
herfra. Disse lokalene gjennomgås av TH og HE sammen 10.01.  
 

 

P 02.13 Tverrfaglig samordning  

 Det er utarbeidet et team på Teams, som vil fungere som prosjekthotell for 
pilotprosjektet.  
 

 

P 02.14 Oppfølging av saker fra tidligere møter  

   

P 02.15 Nye saker  
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Tekst skrevet i kursiv viser historikk i tidligere saker. Utvikling av saken er skrevet i normal skrift. 

P 03.01 Merknader til forrige referat  

 Det var ingen kommentarer til referatet.   

P 03.02 Organisasjon  

 Prosjektorganisasjonen: 
 
Usbl har kontrakt med TH for prosjektadministrasjonen i pilotprosjektet. 
 
Rådgivere (RIB, RIBr, RIBfy) er organisert under Usbl.  
 
Arkitekt har kontrakt direkte med TH. 
 
HE har kontrakt direkte med TH. 
 

 

P 03.03 Offentlig myndighet  

 Ark har sendt en forespørsel til PBE for å kartlegge om tiltaket med 
rehabilitering av takene i borettslaget er søknadspliktig. PBE har besvart 
denne henvendelsen og uttalt at tiltaket ikke er søknadspliktig så lenge 
arbeidene ikke endrer byggets karakter ved å benytte samme utforming og 
materialbruk som eksiterende. Om rehabiliteringen innebærer brudd på 
bærende konstruksjoner, vil arbeidet også være søknadspliktig.  
P02: Det ble på møtet diskutert om en forsterkning av dagens 
takkonstruksjon medfører søknadsplikt eller ikke.  
HE anser utbedringene som skal gjennomføres i pilotprosjektet, som innfor 
det som normalt kan utføres ved slik utbedring av en pågående skade.  
For det store prosjektet vurderer Ark basert på 
tilbakemeldingene/forslagene til RIB at tiltakene vil være søknadspliktige.   
 
Gjennom Klima- og energifondet til Oslo Kommune er det en ordning som 
heter Klimatilskudd. Denne ordningen gir mulighet for å søke støtte til 
isolering av tak, om U-verdien er på et lavt nok nivå (under 0,13 W/m2K). 
Det bør derfor vurderes om dette nivået er praktisk gjennomførbart, samt 
økonomien knyttet til det økte nivået.  

 

P 03.04 Framdriftsplan  

 01.04.1 Tentativ fremdrift bygging 
P01: HE har i utgangspunktet sett for seg en fremdrift 8-10 uker, men at 
dette avhenger av prosjekteringen.  
HE opplyser om at tak-over-tak er bestilt, og at oppstart tilrigging er uke 1 
2022. Dette tar ca. en uke.  
HE ser for seg at det i uke 2 åpnes et felt i takkonstruksjonen for å avdekke 
funn og oppbygging til den praktiske tilnærmingen til prosjekteringen.  
P02: HE informerer om at de åpner halv taket opp til mønet på enheten 
med mest skader (3H) i uke 2. Klar til befaring onsdag 12. 
Det er avtalt befaring onsdag 12. kl. 12.00. På denne befaringen vil RIB, 
Ark, Usbl og TH delta. RIBfy og RIBr trenger ikke delta på denne 
befaringen.  
TH skaffer tilgang til kjellerne i enhetene til befaringen.  
P03: HE måler dimensjoner pipe, avstand mellom stendere, avstander 
mellom vindu og skillevegg. 
 
 

 

P 03.05 Brukerkrav / Programendringer  

 01.05.1 Rask gjennomgang av historikk og nåværende situasjon.  
P01: PL tok en rask gjennomgang av historien og erfaringer som er gjort i 
forprosjektet. 
Forprosjektrapporten, bilder og annen relevant dokumentasjon vil bli delt på 
Teams teamet.  
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I forkant av dette møte har det blitt avholdt møter mellom Usbl, TH og HE. I 
disse møtene har det kommet frem til en foreløpig tenkt løsning, som vil 
være utgangspunkt for videre prosjektering. Skisser ligger på delt mappe.   
Utgangspunktet for pilotprosjektet må være at løsningene som utarbeides 
bør være kostnadseffektive, og må ses i sammenheng med et storprosjekt 
med rehabilitering av drøyt 300 tak. Det er også viktig å finne løsninger som 
er minst mulig belastende for beboere, og det er ønskelig at beboere kan bli 
boende under bygging.  
 

P 03.06 Sikkerhet – Helse – Arbeidsmiljø (SHA)  

 Usbl ivaretar BHR og KU.  
Usbl utarbeider en SHA-plan. 
Usbl oversender SHA-plan til TH og HE.  
 
 

 

P 03.07 Prosjektøkonomi  

 P01:Aktørene fakturer hver 14. dag med bilag.  
P02:Aktørene oversender timelister hver 14. dag, men det er tilstrekkelig at 
fakturering skjer månedlig.  
 

 

P 03.08 Arkitekt  

 P01: Ark har tegnet noen løsninger basert på det opprinnelige forslaget og 
skissen til OBE.  
Ark kommer også med forslaget om å bygge opp en ny konstruksjon som et 
kompakt tak.  
P02: Ark har utarbeidet en matrise hvor de ulike konsepter for ny 
takoppbygging drøftes. Denne er nå delt på Teams, hver aktør oppdater 
matrisen med fordeler/ulemper ved de ulike konseptene.  
P03: Ark anbefaler at tiltaket omsøkes slik situasjonen ser ut nå. Slik Ark 
ser tiltaket på dette tidspunktet er dette en 1-trinnssøknad med 3 ukers 
behandlings tid, og at prosjektering for tiltaket er begrenset til tiltaksklasse 
1. Ark opplyser om at det ved tiltaksklasse 1 ikke er nødvendig med 
detaljert prosjektering ved omsøking av tiltak. Ark bekrefter tiltaksklasser.  
HE opplyser om at de ved ansvarsrett for tømrerarbeid ved tiltaksklasse 1 
kan være ansvarlig utførende for alle arbeider i dette tiltaket. 
 

 

P 03.09 RIB  

 01.09.1 Ny konstruksjon uten brudd på bærende konstruksjon 
P01: For at eksiterende bæring skal benyttes, samtidig som taket får en ny 
oppbygning som er bedre isolert, ser RIB at egenvekten på taket må ned. 
Om dette ikke lar seg gjøre, kan det se ut til at bæringen må forsterkes og 
at tiltaket blir søknadspliktig.  
En bedre isolert konstruksjon, eller bedre luftet, vil også få en økt snølast. 
Om rehabiliteringen innebærer brudd på bærende konstruksjoner, vil 
arbeidet også være søknadspliktig. 
RIB kommer med forslag om å etablere en ny takkonstruksjon ved bruk av 
TRP-plater og XPS/PIR isolasjon, for å få ned egenvekten. RIB regner på 
egenvekten.  
P02: RIB undersøker veggenes bæreevne slik står i dag, mhp. økt snølast 
og egenvekt.  
RIB kom flere innspill for å forsterke eller etablere ny bæring av 
takkonstruksjon. Disse forslagene oppdateres etter befaring 12.01.  
 

 

P 03.10 RIBr  

 01.10.1 Brannskille mellom enheter 
P01: PL viser bilder fra et bygg i borettslaget som har brent ned. Her ser det 
ut som brannen har smittet via det delte tretaket. Brannskille i vegg og mot 

 



      PKT. NR         TEKST                                                                                                    ANSVAR/FRIST 

  Side 4 av 5 

tak er dårlig utformet. Det er derfor ønskelig å få etablert et tilfredsstillende 
brannskille mellom enhetene, da takene skal rehabiliteres. RIBr ser på 
løsninger og muligheter for dette, samt hvilke materialer som kan/bør 
benyttes.  
P02: RIBr opplyser om at ubrennbar isolasjon i takkonstruksjonen, vil 
medfører minst utfordringer knyttet til brannsikring. RIBr vil forløpende 
vurdere de ulike forslagene til oppbygning av takkonstruksjon, og hvilke 
konsekvenser/krav dette har for brannsikkerheten.   
 

P 03.11 RIBfy  

 02.11.1 Bygningsfysisk vurdering av konsepter 
P02: RIBfy skal fortløpende vurdere fortløpende fordelene/ulempene ved de 
ulike forslagene ved takkonstruksjonen, slik RIBr og Ark også skal gjøre.  
RIBfy ser noen utfordring ved å benytte en kompakt takkonstruksjon, da 
dette fører til snøsmelting og isdannelser ved takfot.  
Ved etablering av en takkonstruksjon med tilsvarende isolasjonsmengder 
som det er i dag, men med en ny dampsperre og bedre luftespalte, vil dette 
medføre en økt snølast. Dette grunnet at en god luftespalte hindrer 
oppvarming av yttertaket. RIBfy er også skeptisk til at det er praktisk 
gjennomførbart å få til en tett dampsperre, grunnet mange krevende 
detaljer. Derfor er ikke det å kun etablere en ny dampsperre en løsning for 
dagens utfordringer ved takkonstruksjonen.  
 

 

P 03.12 Entreprenør   

 01.12.01 Plassering av rigg 
P01: HE informerer om at de har behov for brakke og verktøyscontainer på 
plassen, samt at de trenger plass for avfallscontainere og at lastebil med 
kran kan komme tett på huset hvor arbeidet skal utføres. HE etterspør 
derfor om de kan få disponere flere av parkeringsplassene foran V3.  
TH synes det er krevende da dette er plasser beboere har leid, og at det 
generelt er vanskelig med parkeringsplasser i området. TH lurer derfor på 
om plenareal ved siden av bygget kan benyttes.  
He sier at dette lar seg gjøre, men at de ser på dette som en unødvendig 
kostnad ved prosjektet da de ser for seg en kort fremdrift på 10 uker. 
Plenarealet er litt skrående, og gjerdet må demonteres. HE trenger å kunne 
gå ut og inn med materialer, og at det er en tydelig sammenheng mellom tid 
og kost i dette prosjektet.  
HE mener dette kan benyttes til plassering av containere, men at de 
uansett må ha plass til avfall og lastebil. TH ser på dette, og kommer med 
tilbakemelding til HE.  
P02: HE ønsker de to innerste parkeringsplassen, nr. 22 og 23. Dette for å 
ha plass til kranbil, og at det er en sikkerhetssone rundt lastebil ved lastning 
av materialer og avfall.  
TH tilbyr HE å benytte styrerommet som pauselokalet. HE benytter dette 
frem til riggområdet er avklart.  
HE kan benytte styrets garasje/bod for lagring, de kan også hente strøm 
herfra. Disse lokalene gjennomgås av TH og HE sammen 10.01.  
 

 

P 03.13 Tverrfaglig samordning  

 Det er utarbeidet et team på Teams, som vil fungere som prosjekthotell for 
pilotprosjektet.  
P03: Ark oppdaterer matrise over de ulike alternativene for oppbygging.   
 

 

P 03.14 Oppfølging av saker fra tidligere møter  
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P 03.15 Manglende bæring av takkonstruksjon   

 P03: Onsdag 12.01 ble det avholdt en befaring i borettslaget hvor TH, PL, 
HE og RIB deltok.  
Etter befaringen regnet RIB på hvor mye eksisterende konstruksjon bærer. 
RIB kom frem til at eksisterende konstruksjon (skillevegg 48x73 cc 600) er 
101% utnyttet med gammel snølast og uten sikkerhetsfaktor.  
Det ble derfor i prosjekteringsmøte 3 i stor grad diskutert hvordan nye 
løsning for bæring av takkonstruksjon kan etableres.  
 
03.15.01 Teglsteinspipe 
P03: Teglsteinspipe er plassert er i skillevegg mellom enhetene, slik at en 
pipe er delt på 2 enheter. For rekkehus med mange enheter, slik som 
Veitvetsvingen 3, er det da en pipe i annenhver skillevegg bortover.  
Grunnet stor variasjon av utbygg/påbygg og plassering av vinduer, er 
skilleveggene ansett som det beste stedet å plassere forsterkning av 
bæring. Da det er her det er minst sannsynlig at forsterkningen kommer i 
konflikt.  
Problemet med denne plasseringen av forsterkning, er at pipen er plassert i 
det samme vertikalsnittet, som problematiserer plasseringen av stålbjelke 
mellom ny bæring i yttervegg.  

   
03.15.02 Bruk av eksisterende pipe som bæring 
P03: Et forslag som ble diskutert er å legge an stålbjelke på eksisterende 
pipe. Det ble vurdert en løsning ved å støpe på en krage på pipen, for å få 
til et godt opplegg for stålbjelke. RIB ser på dette.  
 
03.15.03 Erstatte øverste del av pipe med stålrør 
P03: For å kunne føre stålbjelker kontinuerlig mellom forsterkning i 
skillevegg, kan øverste del av pipe rives og erstattes med stålrør. 
Stålrørene føres da til siden før skillevegg, slik at bjelke kan føres 
kontinuerlig. RIB ser videre på denne løsningen.  
 
03.15.04 Forsterkning av toppsvill 
P03: Forsterking av toppsvill langvegg i hele husets lengde. Se på 
muligheter for etablering av ny bæring av takkonstruksjon fra raft til raft. 
 
03.15.05 Sideforskyve bæring  
P03: Sideforskyve stålbjelke til siden for pipen. Dette vil medføre at åsene 
ikke er delt ved skillevegg. RIBr mener dette kan løses ved å gipse 
innvendig, RIBr ser nærmere på hvordan dette kan løses.  
 
03.15.06 Føre stålbjelke rundt pipe 
P03: Løsning med stålbjelke rundt pipe ble drøftet kort. RIB så dette som 
en utfordrende løsning.  
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Tekst skrevet i kursiv viser historikk i tidligere saker. Utvikling av saken er skrevet i normal skrift. 

P 04.01 Merknader til forrige referat  

 Det var ingen kommentarer til referatet.   

P 04.02 Organisasjon  

 Prosjektorganisasjonen: 
 
Usbl har kontrakt med TH for prosjektadministrasjonen i pilotprosjektet. 
 
Rådgivere (RIB, RIBr, RIBfy) er organisert under Usbl.  
 
Arkitekt har kontrakt direkte med TH. 
 
HE har kontrakt direkte med TH. 
 

 

P 04.03 Offentlig myndighet  

 Ark har sendt en forespørsel til PBE for å kartlegge om tiltaket med 
rehabilitering av takene i borettslaget er søknadspliktig. PBE har besvart 
denne henvendelsen og uttalt at tiltaket ikke er søknadspliktig så lenge 
arbeidene ikke endrer byggets karakter ved å benytte samme utforming og 
materialbruk som eksiterende. Om rehabiliteringen innebærer brudd på 
bærende konstruksjoner, vil arbeidet også være søknadspliktig.  
P02: Det ble på møtet diskutert om en forsterkning av dagens 
takkonstruksjon medfører søknadsplikt eller ikke.  
HE anser utbedringene som skal gjennomføres i pilotprosjektet, som innfor 
det som normalt kan utføres ved slik utbedring av en pågående skade.  
For det store prosjektet vurderer Ark basert på 
tilbakemeldingene/forslagene til RIB at tiltakene vil være søknadspliktige.   
 
Gjennom Klima- og energifondet til Oslo Kommune er det en ordning som 
heter Klimatilskudd. Denne ordningen gir mulighet for å søke støtte til 
isolering av tak, om U-verdien er på et lavt nok nivå (under 0,13 W/m2K). 
Det bør derfor vurderes om dette nivået er praktisk gjennomførbart, samt 
økonomien knyttet til det økte nivået.  

 

P 04.04 Framdriftsplan  

 01.04.1 Tentativ fremdrift bygging 
P01: HE har i utgangspunktet sett for seg en fremdrift 8-10 uker, men at 
dette avhenger av prosjekteringen.  
HE opplyser om at tak-over-tak er bestilt, og at oppstart tilrigging er uke 1 
2022. Dette tar ca. en uke.  
HE ser for seg at det i uke 2 åpnes et felt i takkonstruksjonen for å avdekke 
funn og oppbygging til den praktiske tilnærmingen til prosjekteringen.  
P02: HE informerer om at de åpner halv taket opp til mønet på enheten 
med mest skader (3H) i uke 2. Klar til befaring onsdag 12. 
Det er avtalt befaring onsdag 12. kl. 12.00. På denne befaringen vil RIB, 
Ark, Usbl og TH delta. RIBfy og RIBr trenger ikke delta på denne 
befaringen.  
TH skaffer tilgang til kjellerne i enhetene til befaringen.  
P03: HE måler dimensjoner pipe, avstand mellom stendere, avstander 
mellom vindu og skillevegg. 
P04: Ark klargjør søknad til PBE med mål om å få sendt inn denne så fort 
som mulig. HE undersøker leveringstider for de ståldimensjonene som er 
diskutert i møte. RIB ønsker dimensjoner på kjellervegg. Styret undersøker 
om de har informasjon om dette. HE foretar undersøkelser av kjellervegg, 
om styret ikke har denne informasjonen.  
RIBr oversender brannkonsept i neste uke.  
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P 04.05 Brukerkrav / Programendringer  

 01.05.1 Rask gjennomgang av historikk og nåværende situasjon.  
P01: PL tok en rask gjennomgang av historien og erfaringer som er gjort i 
forprosjektet. 
Forprosjektrapporten, bilder og annen relevant dokumentasjon vil bli delt på 
Teams teamet.  
I forkant av dette møte har det blitt avholdt møter mellom Usbl, TH og HE. I 
disse møtene har det kommet frem til en foreløpig tenkt løsning, som vil 
være utgangspunkt for videre prosjektering. Skisser ligger på delt mappe.   
Utgangspunktet for pilotprosjektet må være at løsningene som utarbeides 
bør være kostnadseffektive, og må ses i sammenheng med et storprosjekt 
med rehabilitering av drøyt 300 tak. Det er også viktig å finne løsninger som 
er minst mulig belastende for beboere, og det er ønskelig at beboere kan bli 
boende under bygging.  
 

 

P 04.06 Sikkerhet – Helse – Arbeidsmiljø (SHA)  

 Usbl ivaretar BHR og KU.  
Usbl utarbeider en SHA-plan. 
Usbl oversender SHA-plan til TH og HE.  
 
 

 

P 04.07 Prosjektøkonomi  

 P01:Aktørene fakturer hver 14. dag med bilag.  
P02:Aktørene oversender timelister hver 14. dag, men det er tilstrekkelig at 
fakturering skjer månedlig.  
 

 

P 04.08 Arkitekt  

 P01: Ark har tegnet noen løsninger basert på det opprinnelige forslaget og 
skissen til OBE.  
Ark kommer også med forslaget om å bygge opp en ny konstruksjon som et 
kompakt tak.  
P02: Ark har utarbeidet en matrise hvor de ulike konsepter for ny 
takoppbygging drøftes. Denne er nå delt på Teams, hver aktør oppdater 
matrisen med fordeler/ulemper ved de ulike konseptene.  
P03: Ark anbefaler at tiltaket omsøkes slik situasjonen ser ut nå. Slik Ark 
ser tiltaket på dette tidspunktet er dette en 1-trinnssøknad med 3 ukers 
behandlings tid, og at prosjektering for tiltaket er begrenset til tiltaksklasse 
1. Ark opplyser om at det ved tiltaksklasse 1 ikke er nødvendig med 
detaljert prosjektering ved omsøking av tiltak. Ark bekrefter tiltaksklasser.  
HE opplyser om at de ved ansvarsrett for tømrerarbeid ved tiltaksklasse 1 
kan være ansvarlig utførende for alle arbeider i dette tiltaket. 
 

 

P 04.09 RIB  

 01.09.1 Ny konstruksjon uten brudd på bærende konstruksjon 
P01: For at eksiterende bæring skal benyttes, samtidig som taket får en ny 
oppbygning som er bedre isolert, ser RIB at egenvekten på taket må ned. 
Om dette ikke lar seg gjøre, kan det se ut til at bæringen må forsterkes og 
at tiltaket blir søknadspliktig.  
En bedre isolert konstruksjon, eller bedre luftet, vil også få en økt snølast. 
Om rehabiliteringen innebærer brudd på bærende konstruksjoner, vil 
arbeidet også være søknadspliktig. 
RIB kommer med forslag om å etablere en ny takkonstruksjon ved bruk av 
TRP-plater og XPS/PIR isolasjon, for å få ned egenvekten. RIB regner på 
egenvekten.  
P02: RIB undersøker veggenes bæreevne slik står i dag, mhp. økt snølast 
og egenvekt.  
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RIB kom flere innspill for å forsterke eller etablere ny bæring av 
takkonstruksjon. Disse forslagene oppdateres etter befaring 12.01.  
 

P 04.10 RIBr  

 01.10.1 Brannskille mellom enheter 
P01: PL viser bilder fra et bygg i borettslaget som har brent ned. Her ser det 
ut som brannen har smittet via det delte tretaket. Brannskille i vegg og mot 
tak er dårlig utformet. Det er derfor ønskelig å få etablert et tilfredsstillende 
brannskille mellom enhetene, da takene skal rehabiliteres. RIBr ser på 
løsninger og muligheter for dette, samt hvilke materialer som kan/bør 
benyttes.  
P02: RIBr opplyser om at ubrennbar isolasjon i takkonstruksjonen, vil 
medfører minst utfordringer knyttet til brannsikring. RIBr vil forløpende 
vurdere de ulike forslagene til oppbygning av takkonstruksjon, og hvilke 
konsekvenser/krav dette har for brannsikkerheten.  
P04: RIBr informerer om at han må gjøre klart et brannkonspet til 
byggesøknad. RIBr kan ha dette klart i neste uke.  
RIBr kontrollerer nødvendig brannisolering av ny takkonstruksjon.  
 

 

P 04.11 RIBfy  

 02.11.1 Bygningsfysisk vurdering av konsepter 
P02: RIBfy skal fortløpende vurdere fortløpende fordelene/ulempene ved de 
ulike forslagene ved takkonstruksjonen, slik RIBr og Ark også skal gjøre.  
RIBfy ser noen utfordring ved å benytte en kompakt takkonstruksjon, da 
dette fører til snøsmelting og isdannelser ved takfot.  
Ved etablering av en takkonstruksjon med tilsvarende isolasjonsmengder 
som det er i dag, men med en ny dampsperre og bedre luftespalte, vil dette 
medføre en økt snølast. Dette grunnet at en god luftespalte hindrer 
oppvarming av yttertaket. RIBfy er også skeptisk til at det er praktisk 
gjennomførbart å få til en tett dampsperre, grunnet mange krevende 
detaljer. Derfor er ikke det å kun etablere en ny dampsperre en løsning for 
dagens utfordringer ved takkonstruksjonen.  
P04: RIBfy informerer om at som tommelfingerregel kan ¼ av isolasjonen i 
tak plasseres på innsiden av dampsperren, men at all isolasjon med fordel 
kan plasseres på utsiden av dampsperre. RIBfy bemerker at han ikke har 
vurdert lydisolering av takkonstruksjon, TH svarer at resten av 
konstruksjonen ikke er lydisolert.  
Isolering i hele stålrammens høyde (360mm) vil gi tilstrekkelig isolering vil gi 
tilstrekkelig isolasjon for å oppnå U-verdikravet for klimatilskudd.  
RIBfy bemerker at stålsøyle/bjelke i yttervegg og yttertak kan gi 
kondensering. Vi må sikre oss tilstrekkelig isolasjon på utsiden av stålet til 
at dette ikke blir et problem, fortrinnsvis minimum 50 mm.  
HE presiserer at luftespalten skal ha brannskille mellom enheter, så 
muligheten for isolering av overside stålramme bær være god.  
 

 

P 04.12 Entreprenør   

 01.12.01 Plassering av rigg 
P01: HE informerer om at de har behov for brakke og verktøyscontainer på 
plassen, samt at de trenger plass for avfallscontainere og at lastebil med 
kran kan komme tett på huset hvor arbeidet skal utføres. HE etterspør 
derfor om de kan få disponere flere av parkeringsplassene foran V3.  
TH synes det er krevende da dette er plasser beboere har leid, og at det 
generelt er vanskelig med parkeringsplasser i området. TH lurer derfor på 
om plenareal ved siden av bygget kan benyttes.  
He sier at dette lar seg gjøre, men at de ser på dette som en unødvendig 
kostnad ved prosjektet da de ser for seg en kort fremdrift på 10 uker. 
Plenarealet er litt skrående, og gjerdet må demonteres. HE trenger å kunne 
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gå ut og inn med materialer, og at det er en tydelig sammenheng mellom tid 
og kost i dette prosjektet.  
HE mener dette kan benyttes til plassering av containere, men at de 
uansett må ha plass til avfall og lastebil. TH ser på dette, og kommer med 
tilbakemelding til HE.  
P02: HE ønsker de to innerste parkeringsplassen, nr. 22 og 23. Dette for å 
ha plass til kranbil, og at det er en sikkerhetssone rundt lastebil ved lastning 
av materialer og avfall.  
TH tilbyr HE å benytte styrerommet som pauselokalet. HE benytter dette 
frem til riggområdet er avklart.  
HE kan benytte styrets garasje/bod for lagring, de kan også hente strøm 
herfra. Disse lokalene gjennomgås av TH og HE sammen 10.01.  
 

P 04.13 Tverrfaglig samordning  

 Det er utarbeidet et team på Teams, som vil fungere som prosjekthotell for 
pilotprosjektet.  
P03: Ark oppdaterer matrise over de ulike alternativene for oppbygging.  
P04: Alle aktører lagrer foreløpige arbeidsdokumenter på Teams.   
 

 

P 04.14 Oppfølging av saker fra tidligere møter  

  
 

 

P 04.15 Manglende bæring av takkonstruksjon   

 P03: Onsdag 12.01 ble det avholdt en befaring i borettslaget hvor TH, PL, 
HE og RIB deltok.  
Etter befaringen regnet RIB på hvor mye eksisterende konstruksjon bærer. 
RIB kom frem til at eksisterende konstruksjon (skillevegg 48x73 cc 600) er 
101% utnyttet med gammel snølast og uten sikkerhetsfaktor.  
Det ble derfor i prosjekteringsmøte 3 i stor grad diskutert hvordan nye 
løsning for bæring av takkonstruksjon kan etableres.  
 
03.15.01 Teglsteinspipe 
P03: Teglsteinspipe er plassert er i skillevegg mellom enhetene, slik at en 
pipe er delt på 2 enheter. For rekkehus med mange enheter, slik som 
Veitvetsvingen 3, er det da en pipe i annenhver skillevegg bortover.  
Grunnet stor variasjon av utbygg/påbygg og plassering av vinduer, er 
skilleveggene ansett som det beste stedet å plassere forsterkning av 
bæring. Da det er her det er minst sannsynlig at forsterkningen kommer i 
konflikt.  
Problemet med denne plasseringen av forsterkning, er at pipen er plassert i 
det samme vertikalsnittet, som problematiserer plasseringen av stålbjelke 
mellom ny bæring i yttervegg.  

   
03.15.02 Bruk av eksisterende pipe som bæring 
P03: Et forslag som ble diskutert er å legge an stålbjelke på eksisterende 
pipe. Det ble vurdert en løsning ved å støpe på en krage på pipen, for å få 
til et godt opplegg for stålbjelke. RIB ser på dette.  
P04: RIB trenger data for hvor mye trykk teglsteinen benyttet i pipene tåler, 
må eventuelt ta ut en stein og trykkteste denne. HE informerer om at det 
vanligvis i slike eldre piper er fugene som tåler minst trykk. Da andre 
løsninger for plassering av bæring ser ut til å fungere, selv om 
ståldimensjonene øker, er det enighet om at vi for tiden ser bort i fra løsning 
med pipe som opplegg for stålramme. Dette da det er stor usikkerhet 
knyttet til pipene, og at arbeidet med å etablere en krage på pipen også er 
krevende og kostbart.  
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03.15.03 Erstatte øverste del av pipe med stålrør 
P03: For å kunne føre stålbjelker kontinuerlig mellom forsterkning i 
skillevegg, kan øverste del av pipe rives og erstattes med stålrør. 
Stålrørene føres da til siden før skillevegg, slik at bjelke kan føres 
kontinuerlig. RIB ser videre på denne løsningen.  
 
03.15.04 Forsterkning av toppsvill 
P03: Forsterking av toppsvill langvegg i hele husets lengde. Se på 
muligheter for etablering av ny bæring av takkonstruksjon fra raft til raft. 
P04: RIB informerer om at fordelingsbjelke på stendervegg ikke er mulig, 
med de ståldimensjoner som er hensiktsmessig å benytte, grunnet 
nedbøying.   
 
03.15.05 Sideforskyve bæring  
P03: Sideforskyve stålbjelke til siden for pipen. Dette vil medføre at åsene 
ikke er delt ved skillevegg. RIBr mener dette kan løses ved å gipse 
innvendig, RIBr ser nærmere på hvordan dette kan løses. 
P04: RIB informerer om at dette ser ut til å gå, med f.eks. en 
fordelingsbjelke IPE200 på søyler. Rammen over tak kan etableres av 
f.eks. HEA360.   
 
03.15.06 Føre stålbjelke rundt pipe 
P03: Løsning med stålbjelke rundt pipe ble drøftet kort. RIB så dette som 
en utfordrende løsning.  
 
04.15.07 Søyler i yttervegg 
P04: RIB har sett på mulighetene for å benytte stål og limtre. Dimensjonen 
på stål (80x80) er mindre en limtre (140x140), men tre er ansett som et 
lettere materiale å jobbe med.  
Søylene monteres mot grunnmur med fordelingsplate, grunnmuren bærer 
stålrammen. RIB trenger info om grunnmur for å kontrollere bæringer her.  
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Tekst skrevet i kursiv viser historikk i tidligere saker. Utvikling av saken er skrevet i normal skrift. 

P 05.01 Merknader til forrige referat  

 Det var ingen kommentarer til referatet.   

P 05.02 Organisasjon  

 Prosjektorganisasjonen: 
 
Usbl har kontrakt med TH for prosjektadministrasjonen i pilotprosjektet. 
 
Rådgivere (RIB, RIBr, RIBfy) er organisert under Usbl.  
 
Arkitekt har kontrakt direkte med TH. 
 
HE har kontrakt direkte med TH. 
 

 

P 05.03 Offentlig myndighet  

 Ark har sendt en forespørsel til PBE for å kartlegge om tiltaket med 
rehabilitering av takene i borettslaget er søknadspliktig. PBE har besvart 
denne henvendelsen og uttalt at tiltaket ikke er søknadspliktig så lenge 
arbeidene ikke endrer byggets karakter ved å benytte samme utforming og 
materialbruk som eksiterende. Om rehabiliteringen innebærer brudd på 
bærende konstruksjoner, vil arbeidet også være søknadspliktig.  
P02: Det ble på møtet diskutert om en forsterkning av dagens 
takkonstruksjon medfører søknadsplikt eller ikke.  
HE anser utbedringene som skal gjennomføres i pilotprosjektet, som innfor 
det som normalt kan utføres ved slik utbedring av en pågående skade.  
For det store prosjektet vurderer Ark basert på 
tilbakemeldingene/forslagene til RIB at tiltakene vil være søknadspliktige. 
 
Gjennom Klima- og energifondet til Oslo Kommune er det en ordning som 
heter Klimatilskudd. Denne ordningen gir mulighet for å søke støtte til 
isolering av tak, om U-verdien er på et lavt nok nivå (under 0,13 W/m2K). 
Det bør derfor vurderes om dette nivået er praktisk gjennomførbart, samt 
økonomien knyttet til det økte nivået.  
 
P05: ARK informerer om at rehabilitering av takkonstruksjon ikke er 
søknadspliktig.  

 

P 05.04 Framdriftsplan  

 01.04.1 Tentativ fremdrift bygging 
P01: HE har i utgangspunktet sett for seg en fremdrift 8-10 uker, men at 
dette avhenger av prosjekteringen.  
HE opplyser om at tak-over-tak er bestilt, og at oppstart tilrigging er uke 1 
2022. Dette tar ca. en uke.  
HE ser for seg at det i uke 2 åpnes et felt i takkonstruksjonen for å avdekke 
funn og oppbygging til den praktiske tilnærmingen til prosjekteringen.  
P02: HE informerer om at de åpner halv taket opp til mønet på enheten 
med mest skader (3H) i uke 2. Klar til befaring onsdag 12. 
Det er avtalt befaring onsdag 12. kl. 12.00. På denne befaringen vil RIB, 
Ark, Usbl og TH delta. RIBfy og RIBr trenger ikke delta på denne 
befaringen.  
TH skaffer tilgang til kjellerne i enhetene til befaringen.  
P03: HE måler dimensjoner pipe, avstand mellom stendere, avstander 
mellom vindu og skillevegg. 
P04: Ark klargjør søknad til PBE med mål om å få sendt inn denne så fort 
som mulig. HE undersøker leveringstider for de ståldimensjonene som er 
diskutert i møte. RIB ønsker dimensjoner på kjellervegg. Styret undersøker 
om de har informasjon om dette. HE foretar undersøkelser av kjellervegg, 
om styret ikke har denne informasjonen.  
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RIBr oversender brannkonsept i neste uke.  
P05: Det jobbes mot en oppstart uke 7 for videre rivearbeider, med påfølge 
oppbygging av ny konstruksjon. Dette forutsetter at løsningen blir 
prosjektert. 
 
 

P 05.05 Brukerkrav / Programendringer  

 01.05.1 Rask gjennomgang av historikk og nåværende situasjon.  
P01: PL tok en rask gjennomgang av historien og erfaringer som er gjort i 
forprosjektet. 
Forprosjektrapporten, bilder og annen relevant dokumentasjon vil bli delt på 
Teams teamet.  
I forkant av dette møte har det blitt avholdt møter mellom Usbl, TH og HE. I 
disse møtene har det kommet frem til en foreløpig tenkt løsning, som vil 
være utgangspunkt for videre prosjektering. Skisser ligger på delt mappe.   
Utgangspunktet for pilotprosjektet må være at løsningene som utarbeides 
bør være kostnadseffektive, og må ses i sammenheng med et storprosjekt 
med rehabilitering av drøyt 300 tak. Det er også viktig å finne løsninger som 
er minst mulig belastende for beboere, og det er ønskelig at beboere kan bli 
boende under bygging.  
 

 

P 05.06 Sikkerhet – Helse – Arbeidsmiljø (SHA)  

 Usbl ivaretar BHR og KU.  
Usbl utarbeider en SHA-plan. 
Usbl oversender SHA-plan til TH og HE.  
 
 

 

P 05.07 Prosjektøkonomi  

 P01:Aktørene fakturer hver 14. dag med bilag.  
P02:Aktørene oversender timelister hver 14. dag, men det er tilstrekkelig at 
fakturering skjer månedlig.  
 

 

P 05.08 Arkitekt  

 P01: Ark har tegnet noen løsninger basert på det opprinnelige forslaget og 
skissen til OBE.  
Ark kommer også med forslaget om å bygge opp en ny konstruksjon som et 
kompakt tak.  
P02: Ark har utarbeidet en matrise hvor de ulike konsepter for ny 
takoppbygging drøftes. Denne er nå delt på Teams, hver aktør oppdater 
matrisen med fordeler/ulemper ved de ulike konseptene.  
P03: Ark anbefaler at tiltaket omsøkes slik situasjonen ser ut nå. Slik Ark 
ser tiltaket på dette tidspunktet er dette en 1-trinnssøknad med 3 ukers 
behandlings tid, og at prosjektering for tiltaket er begrenset til tiltaksklasse 
1. Ark opplyser om at det ved tiltaksklasse 1 ikke er nødvendig med 
detaljert prosjektering ved omsøking av tiltak. Ark bekrefter tiltaksklasser.  
HE opplyser om at de ved ansvarsrett for tømrerarbeid ved tiltaksklasse 1 
kan være ansvarlig utførende for alle arbeider i dette tiltaket. 
P05: ARK sammenfatter prosjekteringen fra de andre prosjekterende til 
arbeidstegninger.  
 

 

P 05.09 RIB  

 01.09.1 Ny konstruksjon uten brudd på bærende konstruksjon 
P01: For at eksiterende bæring skal benyttes, samtidig som taket får en ny 
oppbygning som er bedre isolert, ser RIB at egenvekten på taket må ned. 
Om dette ikke lar seg gjøre, kan det se ut til at bæringen må forsterkes og 
at tiltaket blir søknadspliktig.  
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En bedre isolert konstruksjon, eller bedre luftet, vil også få en økt snølast. 
Om rehabiliteringen innebærer brudd på bærende konstruksjoner, vil 
arbeidet også være søknadspliktig. 
RIB kommer med forslag om å etablere en ny takkonstruksjon ved bruk av 
TRP-plater og XPS/PIR isolasjon, for å få ned egenvekten. RIB regner på 
egenvekten.  
P02: RIB undersøker veggenes bæreevne slik står i dag, mhp. økt snølast 
og egenvekt.  
RIB kom flere innspill for å forsterke eller etablere ny bæring av 
takkonstruksjon. Disse forslagene oppdateres etter befaring 12.01.  
P05: RIB kartlegger løsningen med bæring også på skille vegg, med 
fordeling av last på pipe, søylepunkter og betongvegg. Det antas at heller 
ikke dette løser problemet med bygnings bæreevne for en ny fullverdig 
takkonstruksjon. Løsningen med fordeling av laster på langvegg, anslås 
som ikke gjennomførbar grunnet kompleksitet og kostnader.  
RIB utarbeider en sluttrapport, som sammenfatter alle prosjekterte 
løsninger.  
 
 

P 05.10 RIBr  

 01.10.1 Brannskille mellom enheter 
P01: PL viser bilder fra et bygg i borettslaget som har brent ned. Her ser det 
ut som brannen har smittet via det delte tretaket. Brannskille i vegg og mot 
tak er dårlig utformet. Det er derfor ønskelig å få etablert et tilfredsstillende 
brannskille mellom enhetene, da takene skal rehabiliteres. RIBr ser på 
løsninger og muligheter for dette, samt hvilke materialer som kan/bør 
benyttes.  
P02: RIBr opplyser om at ubrennbar isolasjon i takkonstruksjonen, vil 
medfører minst utfordringer knyttet til brannsikring. RIBr vil forløpende 
vurdere de ulike forslagene til oppbygning av takkonstruksjon, og hvilke 
konsekvenser/krav dette har for brannsikkerheten.  
P04: RIBr informerer om at han må gjøre klart et brannkonspet til 
byggesøknad. RIBr kan ha dette klart i neste uke.  
RIBr kontrollerer nødvendig brannisolering av ny takkonstruksjon.  
P05: RIBr bemerker at rehabilitering av eksiterende konstruksjon medfører 
en mer håndterbar brannprosjektering.  
 

 

P 05.11 RIBfy  

 02.11.1 Bygningsfysisk vurdering av konsepter 
P02: RIBfy skal fortløpende vurdere fortløpende fordelene/ulempene ved de 
ulike forslagene ved takkonstruksjonen, slik RIBr og Ark også skal gjøre.  
RIBfy ser noen utfordring ved å benytte en kompakt takkonstruksjon, da 
dette fører til snøsmelting og isdannelser ved takfot.  
Ved etablering av en takkonstruksjon med tilsvarende isolasjonsmengder 
som det er i dag, men med en ny dampsperre og bedre luftespalte, vil dette 
medføre en økt snølast. Dette grunnet at en god luftespalte hindrer 
oppvarming av yttertaket. RIBfy er også skeptisk til at det er praktisk 
gjennomførbart å få til en tett dampsperre, grunnet mange krevende 
detaljer. Derfor er ikke det å kun etablere en ny dampsperre en løsning for 
dagens utfordringer ved takkonstruksjonen.  
P04: RIBfy informerer om at som tommelfingerregel kan ¼ av isolasjonen i 
tak plasseres på innsiden av dampsperren, men at all isolasjon med fordel 
kan plasseres på utsiden av dampsperre. RIBfy bemerker at han ikke har 
vurdert lydisolering av takkonstruksjon, TH svarer at resten av 
konstruksjonen ikke er lydisolert.  
Isolering i hele stålrammens høyde (360mm) vil gi tilstrekkelig isolering vil gi 
tilstrekkelig isolasjon for å oppnå U-verdikravet for klimatilskudd.  
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RIBfy bemerker at stålsøyle/bjelke i yttervegg og yttertak kan gi 
kondensering. Vi må sikre oss tilstrekkelig isolasjon på utsiden av stålet til 
at dette ikke blir et problem, fortrinnsvis minimum 50 mm.  
HE presiserer at luftespalten skal ha brannskille mellom enheter, så 
muligheten for isolering av overside stålramme bær være god.  
P05: RIBfy prosjekterer løsninger for rehabilitering av eksisterende åstak. 
Eksisterende himlinger skal fortrinnsvis ikke rives. Det skal ses på løsninger 
for dampsperre, isolasjon, vindsperre og lufting. RIBfy på også se på 
løsninger for ventilering av boligene. 
 
 

P 05.12 Entreprenør   

 01.12.01 Plassering av rigg 
P01: HE informerer om at de har behov for brakke og verktøyscontainer på 
plassen, samt at de trenger plass for avfallscontainere og at lastebil med 
kran kan komme tett på huset hvor arbeidet skal utføres. HE etterspør 
derfor om de kan få disponere flere av parkeringsplassene foran V3.  
TH synes det er krevende da dette er plasser beboere har leid, og at det 
generelt er vanskelig med parkeringsplasser i området. TH lurer derfor på 
om plenareal ved siden av bygget kan benyttes.  
He sier at dette lar seg gjøre, men at de ser på dette som en unødvendig 
kostnad ved prosjektet da de ser for seg en kort fremdrift på 10 uker. 
Plenarealet er litt skrående, og gjerdet må demonteres. HE trenger å kunne 
gå ut og inn med materialer, og at det er en tydelig sammenheng mellom tid 
og kost i dette prosjektet.  
HE mener dette kan benyttes til plassering av containere, men at de 
uansett må ha plass til avfall og lastebil. TH ser på dette, og kommer med 
tilbakemelding til HE.  
P02: HE ønsker de to innerste parkeringsplassen, nr. 22 og 23. Dette for å 
ha plass til kranbil, og at det er en sikkerhetssone rundt lastebil ved lastning 
av materialer og avfall.  
TH tilbyr HE å benytte styrerommet som pauselokalet. HE benytter dette 
frem til riggområdet er avklart.  
HE kan benytte styrets garasje/bod for lagring, de kan også hente strøm 
herfra. Disse lokalene gjennomgås av TH og HE sammen 10.01.  
P05: HE planlegger videre fremdrift og undersøker leveringstid på aktuelle 
materialer og produkter.  
HE spurte om det er aktuelt for TH videreføre rehabilitering av eksisterende 
konstruksjon til de resterende enhetene på husrekken. HE mener dette kan 
være kostnadseffektivt mtp. riggkostnader, da tak over tak er etablert på 
plassen og kan flyttes videre bortover husrekken.   
 

 

P 05.13 Tverrfaglig samordning  

 Det er utarbeidet et team på Teams, som vil fungere som prosjekthotell for 
pilotprosjektet.  
P03: Ark oppdaterer matrise over de ulike alternativene for oppbygging.  
P04: Alle aktører lagrer foreløpige arbeidsdokumenter på Teams.   
 

 

P 05.14 Oppfølging av saker fra tidligere møter  

  
 

 

P 05.15 Manglende bæring av takkonstruksjon   

 P03: Onsdag 12.01 ble det avholdt en befaring i borettslaget hvor TH, PL, 
HE og RIB deltok.  
Etter befaringen regnet RIB på hvor mye eksisterende konstruksjon bærer. 
RIB kom frem til at eksisterende konstruksjon (skillevegg 48x73 cc 600) er 
101% utnyttet med gammel snølast og uten sikkerhetsfaktor.  
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Det ble derfor i prosjekteringsmøte 3 i stor grad diskutert hvordan nye 
løsning for bæring av takkonstruksjon kan etableres.  
 
03.15.01 Teglsteinspipe 
P03: Teglsteinspipe er plassert er i skillevegg mellom enhetene, slik at en 
pipe er delt på 2 enheter. For rekkehus med mange enheter, slik som 
Veitvetsvingen 3, er det da en pipe i annenhver skillevegg bortover.  
Grunnet stor variasjon av utbygg/påbygg og plassering av vinduer, er 
skilleveggene ansett som det beste stedet å plassere forsterkning av 
bæring. Da det er her det er minst sannsynlig at forsterkningen kommer i 
konflikt.  
Problemet med denne plasseringen av forsterkning, er at pipen er plassert i 
det samme vertikalsnittet, som problematiserer plasseringen av stålbjelke 
mellom ny bæring i yttervegg.  

   
03.15.02 Bruk av eksisterende pipe som bæring 
P03: Et forslag som ble diskutert er å legge an stålbjelke på eksisterende 
pipe. Det ble vurdert en løsning ved å støpe på en krage på pipen, for å få 
til et godt opplegg for stålbjelke. RIB ser på dette.  
P04: RIB trenger data for hvor mye trykk teglsteinen benyttet i pipene tåler, 
må eventuelt ta ut en stein og trykkteste denne. HE informerer om at det 
vanligvis i slike eldre piper er fugene som tåler minst trykk. Da andre 
løsninger for plassering av bæring ser ut til å fungere, selv om 
ståldimensjonene øker, er det enighet om at vi for tiden ser bort i fra løsning 
med pipe som opplegg for stålramme. Dette da det er stor usikkerhet 
knyttet til pipene, og at arbeidet med å etablere en krage på pipen også er 
krevende og kostbart.  
 
 
03.15.03 Erstatte øverste del av pipe med stålrør 
P03: For å kunne føre stålbjelker kontinuerlig mellom forsterkning i 
skillevegg, kan øverste del av pipe rives og erstattes med stålrør. 
Stålrørene føres da til siden før skillevegg, slik at bjelke kan føres 
kontinuerlig. RIB ser videre på denne løsningen.  
 
03.15.04 Forsterkning av toppsvill 
P03: Forsterking av toppsvill langvegg i hele husets lengde. Se på 
muligheter for etablering av ny bæring av takkonstruksjon fra raft til raft. 
P04: RIB informerer om at fordelingsbjelke på stendervegg ikke er mulig, 
med de ståldimensjoner som er hensiktsmessig å benytte, grunnet 
nedbøying.   
 
03.15.05 Sideforskyve bæring  
P03: Sideforskyve stålbjelke til siden for pipen. Dette vil medføre at åsene 
ikke er delt ved skillevegg. RIBr mener dette kan løses ved å gipse 
innvendig, RIBr ser nærmere på hvordan dette kan løses. 
P04: RIB informerer om at dette ser ut til å gå, med f.eks. en 
fordelingsbjelke IPE200 på søyler. Rammen over tak kan etableres av 
f.eks. HEA360.   
 
03.15.06 Føre stålbjelke rundt pipe 
P03: Løsning med stålbjelke rundt pipe ble drøftet kort. RIB så dette som 
en utfordrende løsning.  
 
04.15.07 Søyler i yttervegg 
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P04: RIB har sett på mulighetene for å benytte stål og limtre. Dimensjonen 
på stål (80x80) er mindre en limtre (140x140), men tre er ansett som et 
lettere materiale å jobbe med.  
Søylene monteres mot grunnmur med fordelingsplate, grunnmuren bærer 
stålrammen. RIB trenger info om grunnmur for å kontrollere bæringer her.  
 
05.15.08 Rehabilitering av eksisterende takkonstruksjon 
P05: Etter gjennomgang de p.t. prosjekterte løsninger for bæring av ny 
takkonstruksjon, ble det besluttet av TH å se på løsninger for rehabilitere 
eksisterende takkonstruksjon. Dette da kompleksiteten og kostnaden 
knyttet til etablering av bæring av ny forbedre takkonstruksjon blir for store.  
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Tekst skrevet i kursiv viser historikk i tidligere saker. Utvikling av saken er skrevet i normal skrift. 

P 06.01 Merknader til forrige referat  

 Det var ingen kommentarer til referatet.   

P 06.02 Organisasjon  

 Prosjektorganisasjonen: 
 
Usbl har kontrakt med TH for prosjektadministrasjonen i pilotprosjektet. 
 
Rådgivere (RIB, RIBr, RIBfy) er organisert under Usbl.  
 
Arkitekt har kontrakt direkte med TH. 
 
HE har kontrakt direkte med TH. 
 

 

P 06.03 Offentlig myndighet  

 Ark har sendt en forespørsel til PBE for å kartlegge om tiltaket med 
rehabilitering av takene i borettslaget er søknadspliktig. PBE har besvart 
denne henvendelsen og uttalt at tiltaket ikke er søknadspliktig så lenge 
arbeidene ikke endrer byggets karakter ved å benytte samme utforming og 
materialbruk som eksiterende. Om rehabiliteringen innebærer brudd på 
bærende konstruksjoner, vil arbeidet også være søknadspliktig.  
P02: Det ble på møtet diskutert om en forsterkning av dagens 
takkonstruksjon medfører søknadsplikt eller ikke.  
HE anser utbedringene som skal gjennomføres i pilotprosjektet, som innfor 
det som normalt kan utføres ved slik utbedring av en pågående skade.  
For det store prosjektet vurderer Ark basert på 
tilbakemeldingene/forslagene til RIB at tiltakene vil være søknadspliktige. 
 
Gjennom Klima- og energifondet til Oslo Kommune er det en ordning som 
heter Klimatilskudd. Denne ordningen gir mulighet for å søke støtte til 
isolering av tak, om U-verdien er på et lavt nok nivå (under 0,13 W/m2K). 
Det bør derfor vurderes om dette nivået er praktisk gjennomførbart, samt 
økonomien knyttet til det økte nivået.  
 
P05: ARK informerer om at rehabilitering av takkonstruksjon ikke er 
søknadspliktig.  

 

P 06.04 Framdriftsplan  

 01.04.1 Tentativ fremdrift bygging 
P01: HE har i utgangspunktet sett for seg en fremdrift 8-10 uker, men at 
dette avhenger av prosjekteringen.  
HE opplyser om at tak-over-tak er bestilt, og at oppstart tilrigging er uke 1 
2022. Dette tar ca. en uke.  
HE ser for seg at det i uke 2 åpnes et felt i takkonstruksjonen for å avdekke 
funn og oppbygging til den praktiske tilnærmingen til prosjekteringen.  
P02: HE informerer om at de åpner halv taket opp til mønet på enheten 
med mest skader (3H) i uke 2. Klar til befaring onsdag 12. 
Det er avtalt befaring onsdag 12. kl. 12.00. På denne befaringen vil RIB, 
Ark, Usbl og TH delta. RIBfy og RIBr trenger ikke delta på denne 
befaringen.  
TH skaffer tilgang til kjellerne i enhetene til befaringen.  
P03: HE måler dimensjoner pipe, avstand mellom stendere, avstander 
mellom vindu og skillevegg. 
P04: Ark klargjør søknad til PBE med mål om å få sendt inn denne så fort 
som mulig. HE undersøker leveringstider for de ståldimensjonene som er 
diskutert i møte. RIB ønsker dimensjoner på kjellervegg. Styret undersøker 
om de har informasjon om dette. HE foretar undersøkelser av kjellervegg, 
om styret ikke har denne informasjonen.  
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RIBr oversender brannkonsept i neste uke.  
P05: Det jobbes mot en oppstart uke 7 for videre rivearbeider, med påfølge 
oppbygging av ny konstruksjon. Dette forutsetter at løsningen blir 
prosjektert. 
P06: HE ser for seg oppstart videre arbeider mandag uke 8, eventuelt 
oppstart rivearbeider slutten av uke 7.  
HE ber TH om å få bruke parkeringsplass 22 og 23, til brakke og lasting av 
materialer.  
HE vil benytte hjulbrakke da dette er en vesentlig rimeligere løsning enn å 
løfte inn en brakke på gressareal.  
HE anslår fremdrift for de 3 påbegynte enhetene til 4 uker.  
 
 

P 06.05 Brukerkrav / Programendringer  

 01.05.1 Rask gjennomgang av historikk og nåværende situasjon.  
P01: PL tok en rask gjennomgang av historien og erfaringer som er gjort i 
forprosjektet. 
Forprosjektrapporten, bilder og annen relevant dokumentasjon vil bli delt på 
Teams teamet.  
I forkant av dette møte har det blitt avholdt møter mellom Usbl, TH og HE. I 
disse møtene har det kommet frem til en foreløpig tenkt løsning, som vil 
være utgangspunkt for videre prosjektering. Skisser ligger på delt mappe.   
Utgangspunktet for pilotprosjektet må være at løsningene som utarbeides 
bør være kostnadseffektive, og må ses i sammenheng med et storprosjekt 
med rehabilitering av drøyt 300 tak. Det er også viktig å finne løsninger som 
er minst mulig belastende for beboere, og det er ønskelig at beboere kan bli 
boende under bygging.  
 

 

P 06.06 Sikkerhet – Helse – Arbeidsmiljø (SHA)  

 Usbl ivaretar BHR og KU.  
Usbl utarbeider en SHA-plan. 
Usbl oversender SHA-plan til TH og HE.  
 
 

 

P 06.07 Prosjektøkonomi  

 P01:Aktørene fakturer hver 14. dag med bilag.  
P02:Aktørene oversender timelister hver 14. dag, men det er tilstrekkelig at 
fakturering skjer månedlig.  
 

 

P 06.08 Arkitekt  

 P01: Ark har tegnet noen løsninger basert på det opprinnelige forslaget og 
skissen til OBE.  
Ark kommer også med forslaget om å bygge opp en ny konstruksjon som et 
kompakt tak.  
P02: Ark har utarbeidet en matrise hvor de ulike konsepter for ny 
takoppbygging drøftes. Denne er nå delt på Teams, hver aktør oppdater 
matrisen med fordeler/ulemper ved de ulike konseptene.  
P03: Ark anbefaler at tiltaket omsøkes slik situasjonen ser ut nå. Slik Ark 
ser tiltaket på dette tidspunktet er dette en 1-trinnssøknad med 3 ukers 
behandlings tid, og at prosjektering for tiltaket er begrenset til tiltaksklasse 
1. Ark opplyser om at det ved tiltaksklasse 1 ikke er nødvendig med 
detaljert prosjektering ved omsøking av tiltak. Ark bekrefter tiltaksklasser.  
HE opplyser om at de ved ansvarsrett for tømrerarbeid ved tiltaksklasse 1 
kan være ansvarlig utførende for alle arbeider i dette tiltaket. 
P05: ARK sammenfatter prosjekteringen fra de andre prosjekterende til 
arbeidstegninger.  
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P06: ARK sammenfatter prosjektering fra RIbfy, RIBr og tilbakemeldinger 
fra HE til arbeidstegninger.  

P 06.09 RIB  

 01.09.1 Ny konstruksjon uten brudd på bærende konstruksjon 
P01: For at eksiterende bæring skal benyttes, samtidig som taket får en ny 
oppbygning som er bedre isolert, ser RIB at egenvekten på taket må ned. 
Om dette ikke lar seg gjøre, kan det se ut til at bæringen må forsterkes og 
at tiltaket blir søknadspliktig.  
En bedre isolert konstruksjon, eller bedre luftet, vil også få en økt snølast. 
Om rehabiliteringen innebærer brudd på bærende konstruksjoner, vil 
arbeidet også være søknadspliktig. 
RIB kommer med forslag om å etablere en ny takkonstruksjon ved bruk av 
TRP-plater og XPS/PIR isolasjon, for å få ned egenvekten. RIB regner på 
egenvekten.  
P02: RIB undersøker veggenes bæreevne slik står i dag, mhp. økt snølast 
og egenvekt.  
RIB kom flere innspill for å forsterke eller etablere ny bæring av 
takkonstruksjon. Disse forslagene oppdateres etter befaring 12.01.  
P05: RIB kartlegger løsningen med bæring også på skille vegg, med 
fordeling av last på pipe, søylepunkter og betongvegg. Det antas at heller 
ikke dette løser problemet med bygnings bæreevne for en ny fullverdig 
takkonstruksjon. Løsningen med fordeling av laster på langvegg, anslås 
som ikke gjennomførbar grunnet kompleksitet og kostnader.  
RIB utarbeider en sluttrapport, som sammenfatter alle prosjekterte 
løsninger.  
P06: RIB informerer mer om at ved å benytte laste på punktene i 
skilleveggene, reduseres lastene på langveggene 10-15%. Det er ikke 
tilstrekkelig for å redusere trykke mot grunn. Dette bekrefter konklusjonen 
som ble gjort i P05. 
 
 

 

P 06.10 RIBr  

 01.10.1 Brannskille mellom enheter 
P01: PL viser bilder fra et bygg i borettslaget som har brent ned. Her ser det 
ut som brannen har smittet via det delte tretaket. Brannskille i vegg og mot 
tak er dårlig utformet. Det er derfor ønskelig å få etablert et tilfredsstillende 
brannskille mellom enhetene, da takene skal rehabiliteres. RIBr ser på 
løsninger og muligheter for dette, samt hvilke materialer som kan/bør 
benyttes.  
P02: RIBr opplyser om at ubrennbar isolasjon i takkonstruksjonen, vil 
medfører minst utfordringer knyttet til brannsikring. RIBr vil forløpende 
vurdere de ulike forslagene til oppbygning av takkonstruksjon, og hvilke 
konsekvenser/krav dette har for brannsikkerheten.  
P04: RIBr informerer om at han må gjøre klart et brannkonspet til 
byggesøknad. RIBr kan ha dette klart i neste uke.  
RIBr kontrollerer nødvendig brannisolering av ny takkonstruksjon.  
P05: RIBr bemerker at rehabilitering av eksiterende konstruksjon medfører 
en mer håndterbar brannprosjektering.  
P06: RIBr informerer om at det ikke er nødvendig med forsterkning av tak 
så lenge det benyttes ubrennbar isolasjon. RIBr uttaler at Glava kan 
benyttes som isolasjon mhp. brannkrav. RIBr ser det må kubbes mellom 
åsene mot skillevegg, men ser på mulighetene for å erstatte dette med 
stående trykkfast Rockwool da dette ses på som mindre arbeidskrevende. 
RIBr ser på hvor i luftespalten hulromsventil skal plassers, og i hvilket 
omfang langs langveggen.  
 

 

P 06.11 RIBfy  
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 02.11.1 Bygningsfysisk vurdering av konsepter 
P02: RIBfy skal fortløpende vurdere fortløpende fordelene/ulempene ved de 
ulike forslagene ved takkonstruksjonen, slik RIBr og Ark også skal gjøre.  
RIBfy ser noen utfordring ved å benytte en kompakt takkonstruksjon, da 
dette fører til snøsmelting og isdannelser ved takfot.  
Ved etablering av en takkonstruksjon med tilsvarende isolasjonsmengder 
som det er i dag, men med en ny dampsperre og bedre luftespalte, vil dette 
medføre en økt snølast. Dette grunnet at en god luftespalte hindrer 
oppvarming av yttertaket. RIBfy er også skeptisk til at det er praktisk 
gjennomførbart å få til en tett dampsperre, grunnet mange krevende 
detaljer. Derfor er ikke det å kun etablere en ny dampsperre en løsning for 
dagens utfordringer ved takkonstruksjonen.  
P04: RIBfy informerer om at som tommelfingerregel kan ¼ av isolasjonen i 
tak plasseres på innsiden av dampsperren, men at all isolasjon med fordel 
kan plasseres på utsiden av dampsperre. RIBfy bemerker at han ikke har 
vurdert lydisolering av takkonstruksjon, TH svarer at resten av 
konstruksjonen ikke er lydisolert.  
Isolering i hele stålrammens høyde (360mm) vil gi tilstrekkelig isolering vil gi 
tilstrekkelig isolasjon for å oppnå U-verdikravet for klimatilskudd.  
RIBfy bemerker at stålsøyle/bjelke i yttervegg og yttertak kan gi 
kondensering. Vi må sikre oss tilstrekkelig isolasjon på utsiden av stålet til 
at dette ikke blir et problem, fortrinnsvis minimum 50 mm.  
HE presiserer at luftespalten skal ha brannskille mellom enheter, så 
muligheten for isolering av overside stålramme bær være god.  
P05: RIBfy prosjekterer løsninger for rehabilitering av eksisterende åstak. 
Eksisterende himlinger skal fortrinnsvis ikke rives. Det skal ses på løsninger 
for dampsperre, isolasjon, vindsperre og lufting. RIBfy på også se på 
løsninger for ventilering av boligene. 
P06: RIBfy har sett på løsninger for å rehabilitere eksisterende situasjon 
uten å gjøre inngrep innenfra. Skisser fra RIBfy og ARK ble gjennomgått i 
møtet.  
RIBfy ser for seg å benytte en smart dampsperre, som har en uttørkende 
funksjon mot innvendig side. Dampsperre er skissert lagt mot innvendig 
himling, RIBfy ser på mulighetene for å flytte denne noe lengere opp for å 
beskytte mot perforering. Dampsperre skal være klemt mot åsene. RIBfy 
reviderer skisse, og oversender dette til ARK.   
 
 

 

P 06.12 Entreprenør   

 01.12.01 Plassering av rigg 
P01: HE informerer om at de har behov for brakke og verktøyscontainer på 
plassen, samt at de trenger plass for avfallscontainere og at lastebil med 
kran kan komme tett på huset hvor arbeidet skal utføres. HE etterspør 
derfor om de kan få disponere flere av parkeringsplassene foran V3.  
TH synes det er krevende da dette er plasser beboere har leid, og at det 
generelt er vanskelig med parkeringsplasser i området. TH lurer derfor på 
om plenareal ved siden av bygget kan benyttes.  
He sier at dette lar seg gjøre, men at de ser på dette som en unødvendig 
kostnad ved prosjektet da de ser for seg en kort fremdrift på 10 uker. 
Plenarealet er litt skrående, og gjerdet må demonteres. HE trenger å kunne 
gå ut og inn med materialer, og at det er en tydelig sammenheng mellom tid 
og kost i dette prosjektet.  
HE mener dette kan benyttes til plassering av containere, men at de 
uansett må ha plass til avfall og lastebil. TH ser på dette, og kommer med 
tilbakemelding til HE.  
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P02: HE ønsker de to innerste parkeringsplassen, nr. 22 og 23. Dette for å 
ha plass til kranbil, og at det er en sikkerhetssone rundt lastebil ved lastning 
av materialer og avfall.  
TH tilbyr HE å benytte styrerommet som pauselokalet. HE benytter dette 
frem til riggområdet er avklart.  
HE kan benytte styrets garasje/bod for lagring, de kan også hente strøm 
herfra. Disse lokalene gjennomgås av TH og HE sammen 10.01.  
P05: HE planlegger videre fremdrift og undersøker leveringstid på aktuelle 
materialer og produkter.  
HE spurte om det er aktuelt for TH videreføre rehabilitering av eksisterende 
konstruksjon til de resterende enhetene på husrekken. HE mener dette kan 
være kostnadseffektivt mtp. riggkostnader, da tak over tak er etablert på 
plassen og kan flyttes videre bortover husrekken.   
P06: HE ser på praktisk oppbygging av takutstikk opp mot prosjektering, 
med utførelse av hulromsventil, vindsperre, dampsperre. 
HE utfører ny gesimskasse med nye renner, nedløp og beslag. Farger likt 
eksisterende; renner og beslag svart, nedløpsrør hvit.  
HE beregner kostnader for utbedring av resterende enheter på husrekken, 
når de har kommet litt lenger i utførelsen av de tre første enhetene.  
TH ønsket pris fra HE for maling av fasader, HE renger på dette. 
 

P 06.13 Tverrfaglig samordning  

 Det er utarbeidet et team på Teams, som vil fungere som prosjekthotell for 
pilotprosjektet.  
P03: Ark oppdaterer matrise over de ulike alternativene for oppbygging.  
P04: Alle aktører lagrer foreløpige arbeidsdokumenter på Teams.   
 

 

P 06.14 Oppfølging av saker fra tidligere møter  

  
 

 

P 06.15 Manglende bæring av takkonstruksjon   

 P03: Onsdag 12.01 ble det avholdt en befaring i borettslaget hvor TH, PL, 
HE og RIB deltok.  
Etter befaringen regnet RIB på hvor mye eksisterende konstruksjon bærer. 
RIB kom frem til at eksisterende konstruksjon (skillevegg 48x73 cc 600) er 
101% utnyttet med gammel snølast og uten sikkerhetsfaktor.  
Det ble derfor i prosjekteringsmøte 3 i stor grad diskutert hvordan nye 
løsning for bæring av takkonstruksjon kan etableres.  
 
03.15.01 Teglsteinspipe 
P03: Teglsteinspipe er plassert er i skillevegg mellom enhetene, slik at en 
pipe er delt på 2 enheter. For rekkehus med mange enheter, slik som 
Veitvetsvingen 3, er det da en pipe i annenhver skillevegg bortover.  
Grunnet stor variasjon av utbygg/påbygg og plassering av vinduer, er 
skilleveggene ansett som det beste stedet å plassere forsterkning av 
bæring. Da det er her det er minst sannsynlig at forsterkningen kommer i 
konflikt.  
Problemet med denne plasseringen av forsterkning, er at pipen er plassert i 
det samme vertikalsnittet, som problematiserer plasseringen av stålbjelke 
mellom ny bæring i yttervegg.  

   
03.15.02 Bruk av eksisterende pipe som bæring 
P03: Et forslag som ble diskutert er å legge an stålbjelke på eksisterende 
pipe. Det ble vurdert en løsning ved å støpe på en krage på pipen, for å få 
til et godt opplegg for stålbjelke. RIB ser på dette.  
P04: RIB trenger data for hvor mye trykk teglsteinen benyttet i pipene tåler, 
må eventuelt ta ut en stein og trykkteste denne. HE informerer om at det 
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vanligvis i slike eldre piper er fugene som tåler minst trykk. Da andre 
løsninger for plassering av bæring ser ut til å fungere, selv om 
ståldimensjonene øker, er det enighet om at vi for tiden ser bort i fra løsning 
med pipe som opplegg for stålramme. Dette da det er stor usikkerhet 
knyttet til pipene, og at arbeidet med å etablere en krage på pipen også er 
krevende og kostbart.  
 
 
03.15.03 Erstatte øverste del av pipe med stålrør 
P03: For å kunne føre stålbjelker kontinuerlig mellom forsterkning i 
skillevegg, kan øverste del av pipe rives og erstattes med stålrør. 
Stålrørene føres da til siden før skillevegg, slik at bjelke kan føres 
kontinuerlig. RIB ser videre på denne løsningen.  
 
03.15.04 Forsterkning av toppsvill 
P03: Forsterking av toppsvill langvegg i hele husets lengde. Se på 
muligheter for etablering av ny bæring av takkonstruksjon fra raft til raft. 
P04: RIB informerer om at fordelingsbjelke på stendervegg ikke er mulig, 
med de ståldimensjoner som er hensiktsmessig å benytte, grunnet 
nedbøying.   
 
03.15.05 Sideforskyve bæring  
P03: Sideforskyve stålbjelke til siden for pipen. Dette vil medføre at åsene 
ikke er delt ved skillevegg. RIBr mener dette kan løses ved å gipse 
innvendig, RIBr ser nærmere på hvordan dette kan løses. 
P04: RIB informerer om at dette ser ut til å gå, med f.eks. en 
fordelingsbjelke IPE200 på søyler. Rammen over tak kan etableres av 
f.eks. HEA360.   
 
03.15.06 Føre stålbjelke rundt pipe 
P03: Løsning med stålbjelke rundt pipe ble drøftet kort. RIB så dette som 
en utfordrende løsning.  
 
04.15.07 Søyler i yttervegg 
P04: RIB har sett på mulighetene for å benytte stål og limtre. Dimensjonen 
på stål (80x80) er mindre en limtre (140x140), men tre er ansett som et 
lettere materiale å jobbe med.  
Søylene monteres mot grunnmur med fordelingsplate, grunnmuren bærer 
stålrammen. RIB trenger info om grunnmur for å kontrollere bæringer her.  
 
05.15.08 Rehabilitering av eksisterende takkonstruksjon 
P05: Etter gjennomgang de p.t. prosjekterte løsninger for bæring av ny 
takkonstruksjon, ble det besluttet av TH å se på løsninger for rehabilitere 
eksisterende takkonstruksjon. Dette da kompleksiteten og kostnaden 
knyttet til etablering av bæring av ny forbedre takkonstruksjon blir for store. 
P06: Løsning med rehabilitering av eksisterende takkonstruksjon vil 
medføre noe forhøyet snølast på takene. TH må innføre rutiner for fjerning 
av snø.  
Inneklima i boligene må vurderes, både mtp. luftkvalitet og belastning på 
konstruksjonen. 
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Tekst skrevet i kursiv viser historikk i tidligere saker. Utvikling av saken er skrevet i normal skrift. 

P 07.01 Merknader til forrige referat  

 Det var ingen kommentarer til referatet.   

P 07.02 Organisasjon  

 Prosjektorganisasjonen: 
 
Usbl har kontrakt med TH for prosjektadministrasjonen i pilotprosjektet. 
 
Rådgivere (RIB, RIBr, RIBfy) er organisert under Usbl.  
 
Arkitekt har kontrakt direkte med TH. 
 
HE har kontrakt direkte med TH. 
 

 

P 07.03 Offentlig myndighet  

 Ark har sendt en forespørsel til PBE for å kartlegge om tiltaket med 
rehabilitering av takene i borettslaget er søknadspliktig. PBE har besvart 
denne henvendelsen og uttalt at tiltaket ikke er søknadspliktig så lenge 
arbeidene ikke endrer byggets karakter ved å benytte samme utforming og 
materialbruk som eksiterende. Om rehabiliteringen innebærer brudd på 
bærende konstruksjoner, vil arbeidet også være søknadspliktig.  
P02: Det ble på møtet diskutert om en forsterkning av dagens 
takkonstruksjon medfører søknadsplikt eller ikke.  
HE anser utbedringene som skal gjennomføres i pilotprosjektet, som innfor 
det som normalt kan utføres ved slik utbedring av en pågående skade.  
For det store prosjektet vurderer Ark basert på 
tilbakemeldingene/forslagene til RIB at tiltakene vil være søknadspliktige. 
 
Gjennom Klima- og energifondet til Oslo Kommune er det en ordning som 
heter Klimatilskudd. Denne ordningen gir mulighet for å søke støtte til 
isolering av tak, om U-verdien er på et lavt nok nivå (under 0,13 W/m2K). 
Det bør derfor vurderes om dette nivået er praktisk gjennomførbart, samt 
økonomien knyttet til det økte nivået.  
 
P05: ARK informerer om at rehabilitering av takkonstruksjon ikke er 
søknadspliktig.  

 

P 07.04 Framdriftsplan  

 01.04.1 Tentativ fremdrift bygging 
P01: HE har i utgangspunktet sett for seg en fremdrift 8-10 uker, men at 
dette avhenger av prosjekteringen.  
HE opplyser om at tak-over-tak er bestilt, og at oppstart tilrigging er uke 1 
2022. Dette tar ca. en uke.  
HE ser for seg at det i uke 2 åpnes et felt i takkonstruksjonen for å avdekke 
funn og oppbygging til den praktiske tilnærmingen til prosjekteringen.  
P02: HE informerer om at de åpner halv taket opp til mønet på enheten 
med mest skader (3H) i uke 2. Klar til befaring onsdag 12. 
Det er avtalt befaring onsdag 12. kl. 12.00. På denne befaringen vil RIB, 
Ark, Usbl og TH delta. RIBfy og RIBr trenger ikke delta på denne 
befaringen.  
TH skaffer tilgang til kjellerne i enhetene til befaringen.  
P03: HE måler dimensjoner pipe, avstand mellom stendere, avstander 
mellom vindu og skillevegg. 
P04: Ark klargjør søknad til PBE med mål om å få sendt inn denne så fort 
som mulig. HE undersøker leveringstider for de ståldimensjonene som er 
diskutert i møte. RIB ønsker dimensjoner på kjellervegg. Styret undersøker 
om de har informasjon om dette. HE foretar undersøkelser av kjellervegg, 
om styret ikke har denne informasjonen.  
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RIBr oversender brannkonsept i neste uke.  
P05: Det jobbes mot en oppstart uke 7 for videre rivearbeider, med påfølge 
oppbygging av ny konstruksjon. Dette forutsetter at løsningen blir 
prosjektert. 
P06: HE ser for seg oppstart videre arbeider mandag uke 8, eventuelt 
oppstart rivearbeider slutten av uke 7.  
HE ber TH om å få bruke parkeringsplass 22 og 23, til brakke og lasting av 
materialer.  
HE vil benytte hjulbrakke da dette er en vesentlig rimeligere løsning enn å 
løfte inn en brakke på gressareal.  
HE anslår fremdrift for de 3 påbegynte enhetene til 4 uker.  
 
 

P 07.05 Brukerkrav / Programendringer  

 01.05.1 Rask gjennomgang av historikk og nåværende situasjon.  
P01: PL tok en rask gjennomgang av historien og erfaringer som er gjort i 
forprosjektet. 
Forprosjektrapporten, bilder og annen relevant dokumentasjon vil bli delt på 
Teams teamet.  
I forkant av dette møte har det blitt avholdt møter mellom Usbl, TH og HE. I 
disse møtene har det kommet frem til en foreløpig tenkt løsning, som vil 
være utgangspunkt for videre prosjektering. Skisser ligger på delt mappe.   
Utgangspunktet for pilotprosjektet må være at løsningene som utarbeides 
bør være kostnadseffektive, og må ses i sammenheng med et storprosjekt 
med rehabilitering av drøyt 300 tak. Det er også viktig å finne løsninger som 
er minst mulig belastende for beboere, og det er ønskelig at beboere kan bli 
boende under bygging.  
 
07.05.2 Inneklima – ventilasjon  
P07: Det er fra forprosjektet avdekket at i flere av de befarte enhetene er 
dårlig eller manglede løsninger for utskifting av inneluft. Mange steder er 
endringer gjort fra original løsning med oppdriftsventilasjon. Fasaden er 
rehabilitert, og ventiler i fasaden er mange steder ikke etablert. Dette gir et 
høyt damptrykk i mange enheter. 
Det ble derfor diskutert løsninger for å etablere en ny løsning for ventilasjon 
i borettslaget. Det er blitt foreslått å etablere et lite aggregat tilknyttet loftet. 
TH informerer da at det er mange som ikke har denne løsningen med loft.  
Det ble diskutert løsninger med mekaniske vifter montert på fasaden.  
Dette må utredes videre.  
 

 

P 07.06 Sikkerhet – Helse – Arbeidsmiljø (SHA)  

 Usbl ivaretar BHR og KU.  
Usbl utarbeider en SHA-plan. 
Usbl oversender SHA-plan til TH og HE.  
 
 

 

P 07.07 Prosjektøkonomi  

 P01:Aktørene fakturer hver 14. dag med bilag.  
P02:Aktørene oversender timelister hver 14. dag, men det er tilstrekkelig at 
fakturering skjer månedlig.  
 

 

P 07.08 Arkitekt  

 P01: Ark har tegnet noen løsninger basert på det opprinnelige forslaget og 
skissen til OBE.  
Ark kommer også med forslaget om å bygge opp en ny konstruksjon som et 
kompakt tak.  
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P02: Ark har utarbeidet en matrise hvor de ulike konsepter for ny 
takoppbygging drøftes. Denne er nå delt på Teams, hver aktør oppdater 
matrisen med fordeler/ulemper ved de ulike konseptene.  
P03: Ark anbefaler at tiltaket omsøkes slik situasjonen ser ut nå. Slik Ark 
ser tiltaket på dette tidspunktet er dette en 1-trinnssøknad med 3 ukers 
behandlings tid, og at prosjektering for tiltaket er begrenset til tiltaksklasse 
1. Ark opplyser om at det ved tiltaksklasse 1 ikke er nødvendig med 
detaljert prosjektering ved omsøking av tiltak. Ark bekrefter tiltaksklasser.  
HE opplyser om at de ved ansvarsrett for tømrerarbeid ved tiltaksklasse 1 
kan være ansvarlig utførende for alle arbeider i dette tiltaket. 
P05: ARK sammenfatter prosjekteringen fra de andre prosjekterende til 
arbeidstegninger.  
P06: ARK sammenfatter prosjektering fra RIbfy, RIBr og tilbakemeldinger 
fra HE til arbeidstegninger.  
 

P 07.09 RIB  

 01.09.1 Ny konstruksjon uten brudd på bærende konstruksjon 
P01: For at eksiterende bæring skal benyttes, samtidig som taket får en ny 
oppbygning som er bedre isolert, ser RIB at egenvekten på taket må ned. 
Om dette ikke lar seg gjøre, kan det se ut til at bæringen må forsterkes og 
at tiltaket blir søknadspliktig.  
En bedre isolert konstruksjon, eller bedre luftet, vil også få en økt snølast. 
Om rehabiliteringen innebærer brudd på bærende konstruksjoner, vil 
arbeidet også være søknadspliktig. 
RIB kommer med forslag om å etablere en ny takkonstruksjon ved bruk av 
TRP-plater og XPS/PIR isolasjon, for å få ned egenvekten. RIB regner på 
egenvekten.  
P02: RIB undersøker veggenes bæreevne slik står i dag, mhp. økt snølast 
og egenvekt.  
RIB kom flere innspill for å forsterke eller etablere ny bæring av 
takkonstruksjon. Disse forslagene oppdateres etter befaring 12.01.  
P05: RIB kartlegger løsningen med bæring også på skille vegg, med 
fordeling av last på pipe, søylepunkter og betongvegg. Det antas at heller 
ikke dette løser problemet med bygnings bæreevne for en ny fullverdig 
takkonstruksjon. Løsningen med fordeling av laster på langvegg, anslås 
som ikke gjennomførbar grunnet kompleksitet og kostnader.  
RIB utarbeider en sluttrapport, som sammenfatter alle prosjekterte 
løsninger.  
P06: RIB informerer mer om at ved å benytte laste på punktene i 
skilleveggene, reduseres lastene på langveggene 10-15%. Det er ikke 
tilstrekkelig for å redusere trykke mot grunn. Dette bekrefter konklusjonen 
som ble gjort i P05. 
 
 

 

P 07.10 RIBr  

 01.10.1 Brannskille mellom enheter 
P01: PL viser bilder fra et bygg i borettslaget som har brent ned. Her ser det 
ut som brannen har smittet via det delte tretaket. Brannskille i vegg og mot 
tak er dårlig utformet. Det er derfor ønskelig å få etablert et tilfredsstillende 
brannskille mellom enhetene, da takene skal rehabiliteres. RIBr ser på 
løsninger og muligheter for dette, samt hvilke materialer som kan/bør 
benyttes.  
P02: RIBr opplyser om at ubrennbar isolasjon i takkonstruksjonen, vil 
medfører minst utfordringer knyttet til brannsikring. RIBr vil forløpende 
vurdere de ulike forslagene til oppbygning av takkonstruksjon, og hvilke 
konsekvenser/krav dette har for brannsikkerheten.  
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P04: RIBr informerer om at han må gjøre klart et brannkonspet til 
byggesøknad. RIBr kan ha dette klart i neste uke.  
RIBr kontrollerer nødvendig brannisolering av ny takkonstruksjon.  
P05: RIBr bemerker at rehabilitering av eksiterende konstruksjon medfører 
en mer håndterbar brannprosjektering.  
P06: RIBr informerer om at det ikke er nødvendig med forsterkning av tak 
så lenge det benyttes ubrennbar isolasjon. RIBr uttaler at Glava kan 
benyttes som isolasjon mhp. brannkrav. RIBr ser det må kubbes mellom 
åsene mot skillevegg, men ser på mulighetene for å erstatte dette med 
stående trykkfast Rockwool da dette ses på som mindre arbeidskrevende. 
RIBr ser på hvor i luftespalten hulromsventil skal plassers, og i hvilket 
omfang langs langveggen.  
P07: RIBr informerer om at han foretrekker kubbing mellom åsene, da han 
ser på det som en mer robust løsning da det som står igjen etter nedfall av 
tak i brannleilighet holder brannmotstand EI30. Alternativ med 60 cm 
trykkfast steinull går, brytes over skillevegg. Hulrommet mellom 
skilleveggene, hulrom over betongskillevegg, og luftespalte må brytes med 
steinull. For skillevegg av betong, er det mulig denne må lages en kasse for 
å få plass til isolasjon. Denne tekkes inn.  
Hulromsventil plasseres i gesimskasser, min 1,8 m på hver side av 
brannskille. 
 
 
 

P 07.11 RIBfy  

 02.11.1 Bygningsfysisk vurdering av konsepter 
P02: RIBfy skal fortløpende vurdere fortløpende fordelene/ulempene ved de 
ulike forslagene ved takkonstruksjonen, slik RIBr og Ark også skal gjøre.  
RIBfy ser noen utfordring ved å benytte en kompakt takkonstruksjon, da 
dette fører til snøsmelting og isdannelser ved takfot.  
Ved etablering av en takkonstruksjon med tilsvarende isolasjonsmengder 
som det er i dag, men med en ny dampsperre og bedre luftespalte, vil dette 
medføre en økt snølast. Dette grunnet at en god luftespalte hindrer 
oppvarming av yttertaket. RIBfy er også skeptisk til at det er praktisk 
gjennomførbart å få til en tett dampsperre, grunnet mange krevende 
detaljer. Derfor er ikke det å kun etablere en ny dampsperre en løsning for 
dagens utfordringer ved takkonstruksjonen.  
P04: RIBfy informerer om at som tommelfingerregel kan ¼ av isolasjonen i 
tak plasseres på innsiden av dampsperren, men at all isolasjon med fordel 
kan plasseres på utsiden av dampsperre. RIBfy bemerker at han ikke har 
vurdert lydisolering av takkonstruksjon, TH svarer at resten av 
konstruksjonen ikke er lydisolert.  
Isolering i hele stålrammens høyde (360mm) vil gi tilstrekkelig isolering vil gi 
tilstrekkelig isolasjon for å oppnå U-verdikravet for klimatilskudd.  
RIBfy bemerker at stålsøyle/bjelke i yttervegg og yttertak kan gi 
kondensering. Vi må sikre oss tilstrekkelig isolasjon på utsiden av stålet til 
at dette ikke blir et problem, fortrinnsvis minimum 50 mm.  
HE presiserer at luftespalten skal ha brannskille mellom enheter, så 
muligheten for isolering av overside stålramme bær være god.  
P05: RIBfy prosjekterer løsninger for rehabilitering av eksisterende åstak. 
Eksisterende himlinger skal fortrinnsvis ikke rives. Det skal ses på løsninger 
for dampsperre, isolasjon, vindsperre og lufting. RIBfy på også se på 
løsninger for ventilering av boligene. 
P06: RIBfy har sett på løsninger for å rehabilitere eksisterende situasjon 
uten å gjøre inngrep innenfra. Skisser fra RIBfy og ARK ble gjennomgått i 
møtet.  
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RIBfy ser for seg å benytte en smart dampsperre, som har en uttørkende 
funksjon mot innvendig side. Dampsperre er skissert lagt mot innvendig 
himling, RIBfy ser på mulighetene for å flytte denne noe lengere opp for å 
beskytte mot perforering. Dampsperre skal være klemt mot åsene. RIBfy 
reviderer skisse, og oversender dette til ARK. 
P07: RIBfy har gjennomført fuktberegninger, bla. med simuleringer i WUFI. 
RIBfy har kontrollert muligheten for å flytte dampsperra noe inn i 
isolasjonen, og det går bra. Dampsperren kan ikke flyttes lenger enn 50 mm 
ut i konstruksjonen. 
RIBfy ønsker også at betongskillevegg skal isoleres, for unngå faren for 
kondens i konstruksjonen.  
RIBfy ønsker primært at dampsperre klemmes mot åsene (f.eks. med 
primur), men det kan eventuelt benyttes tape. Denne beste løsninger er den 
entreprenøren får til best. Å få til en tett dampsperre er essensiell for 
takkonstruksjonen.  
   
 
 

P 07.12 Entreprenør   

 01.12.01 Plassering av rigg 
P01: HE informerer om at de har behov for brakke og verktøyscontainer på 
plassen, samt at de trenger plass for avfallscontainere og at lastebil med 
kran kan komme tett på huset hvor arbeidet skal utføres. HE etterspør 
derfor om de kan få disponere flere av parkeringsplassene foran V3.  
TH synes det er krevende da dette er plasser beboere har leid, og at det 
generelt er vanskelig med parkeringsplasser i området. TH lurer derfor på 
om plenareal ved siden av bygget kan benyttes.  
He sier at dette lar seg gjøre, men at de ser på dette som en unødvendig 
kostnad ved prosjektet da de ser for seg en kort fremdrift på 10 uker. 
Plenarealet er litt skrående, og gjerdet må demonteres. HE trenger å kunne 
gå ut og inn med materialer, og at det er en tydelig sammenheng mellom tid 
og kost i dette prosjektet.  
HE mener dette kan benyttes til plassering av containere, men at de 
uansett må ha plass til avfall og lastebil. TH ser på dette, og kommer med 
tilbakemelding til HE.  
P02: HE ønsker de to innerste parkeringsplassen, nr. 22 og 23. Dette for å 
ha plass til kranbil, og at det er en sikkerhetssone rundt lastebil ved lastning 
av materialer og avfall.  
TH tilbyr HE å benytte styrerommet som pauselokalet. HE benytter dette 
frem til riggområdet er avklart.  
HE kan benytte styrets garasje/bod for lagring, de kan også hente strøm 
herfra. Disse lokalene gjennomgås av TH og HE sammen 10.01.  
P05: HE planlegger videre fremdrift og undersøker leveringstid på aktuelle 
materialer og produkter.  
HE spurte om det er aktuelt for TH videreføre rehabilitering av eksisterende 
konstruksjon til de resterende enhetene på husrekken. HE mener dette kan 
være kostnadseffektivt mtp. riggkostnader, da tak over tak er etablert på 
plassen og kan flyttes videre bortover husrekken.   
P06: HE ser på praktisk oppbygging av takutstikk opp mot prosjektering, 
med utførelse av hulromsventil, vindsperre, dampsperre. 
HE utfører ny gesimskasse med nye renner, nedløp og beslag. Farger likt 
eksisterende; renner og beslag svart, nedløpsrør hvit.  
HE beregner kostnader for utbedring av resterende enheter på husrekken, 
når de har kommet litt lenger i utførelsen av de tre første enhetene.  
TH ønsket pris fra HE for maling av fasader, HE renger på dette. 
P07: Oppstart mandag 21.02. Styret informerer om at det er ok at de 
benytter etterspurte biloppstillingsplasser. Hjulbrakke blir levert. 
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Styret ber om TE informerer om det er en lengere periode de ikke har 
behov for oppstillingsplassene.  
TE informerer om at de tenker å rive alle enhetene, og gjøre alle aktiviteter 
for de tre enhetene parallelt. Det avtales en befaring når riving er i gang,.  
TE har undersøkt tilgang på materialer, ok.  
TE beholder nøkkel til styrets bod.  
 

P 07.13 Tverrfaglig samordning  

 Det er utarbeidet et team på Teams, som vil fungere som prosjekthotell for 
pilotprosjektet.  
P03: Ark oppdaterer matrise over de ulike alternativene for oppbygging.  
P04: Alle aktører lagrer foreløpige arbeidsdokumenter på Teams.   
 

 

P 07.14 Oppfølging av saker fra tidligere møter  

  
 

 

P 07.15 Manglende bæring av takkonstruksjon   

 P03: Onsdag 12.01 ble det avholdt en befaring i borettslaget hvor TH, PL, 
HE og RIB deltok.  
Etter befaringen regnet RIB på hvor mye eksisterende konstruksjon bærer. 
RIB kom frem til at eksisterende konstruksjon (skillevegg 48x73 cc 600) er 
101% utnyttet med gammel snølast og uten sikkerhetsfaktor.  
Det ble derfor i prosjekteringsmøte 3 i stor grad diskutert hvordan nye 
løsning for bæring av takkonstruksjon kan etableres.  
 
03.15.01 Teglsteinspipe 
P03: Teglsteinspipe er plassert er i skillevegg mellom enhetene, slik at en 
pipe er delt på 2 enheter. For rekkehus med mange enheter, slik som 
Veitvetsvingen 3, er det da en pipe i annenhver skillevegg bortover.  
Grunnet stor variasjon av utbygg/påbygg og plassering av vinduer, er 
skilleveggene ansett som det beste stedet å plassere forsterkning av 
bæring. Da det er her det er minst sannsynlig at forsterkningen kommer i 
konflikt.  
Problemet med denne plasseringen av forsterkning, er at pipen er plassert i 
det samme vertikalsnittet, som problematiserer plasseringen av stålbjelke 
mellom ny bæring i yttervegg.  

   
03.15.02 Bruk av eksisterende pipe som bæring 
P03: Et forslag som ble diskutert er å legge an stålbjelke på eksisterende 
pipe. Det ble vurdert en løsning ved å støpe på en krage på pipen, for å få 
til et godt opplegg for stålbjelke. RIB ser på dette.  
P04: RIB trenger data for hvor mye trykk teglsteinen benyttet i pipene tåler, 
må eventuelt ta ut en stein og trykkteste denne. HE informerer om at det 
vanligvis i slike eldre piper er fugene som tåler minst trykk. Da andre 
løsninger for plassering av bæring ser ut til å fungere, selv om 
ståldimensjonene øker, er det enighet om at vi for tiden ser bort i fra løsning 
med pipe som opplegg for stålramme. Dette da det er stor usikkerhet 
knyttet til pipene, og at arbeidet med å etablere en krage på pipen også er 
krevende og kostbart.  
 
03.15.03 Erstatte øverste del av pipe med stålrør 
P03: For å kunne føre stålbjelker kontinuerlig mellom forsterkning i 
skillevegg, kan øverste del av pipe rives og erstattes med stålrør. 
Stålrørene føres da til siden før skillevegg, slik at bjelke kan føres 
kontinuerlig. RIB ser videre på denne løsningen.  
 
03.15.04 Forsterkning av toppsvill 
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P03: Forsterking av toppsvill langvegg i hele husets lengde. Se på 
muligheter for etablering av ny bæring av takkonstruksjon fra raft til raft. 
P04: RIB informerer om at fordelingsbjelke på stendervegg ikke er mulig, 
med de ståldimensjoner som er hensiktsmessig å benytte, grunnet 
nedbøying.   
 
03.15.05 Sideforskyve bæring  
P03: Sideforskyve stålbjelke til siden for pipen. Dette vil medføre at åsene 
ikke er delt ved skillevegg. RIBr mener dette kan løses ved å gipse 
innvendig, RIBr ser nærmere på hvordan dette kan løses. 
P04: RIB informerer om at dette ser ut til å gå, med f.eks. en 
fordelingsbjelke IPE200 på søyler. Rammen over tak kan etableres av 
f.eks. HEA360.   
 
03.15.06 Føre stålbjelke rundt pipe 
P03: Løsning med stålbjelke rundt pipe ble drøftet kort. RIB så dette som 
en utfordrende løsning.  
 
04.15.07 Søyler i yttervegg 
P04: RIB har sett på mulighetene for å benytte stål og limtre. Dimensjonen 
på stål (80x80) er mindre en limtre (140x140), men tre er ansett som et 
lettere materiale å jobbe med.  
Søylene monteres mot grunnmur med fordelingsplate, grunnmuren bærer 
stålrammen. RIB trenger info om grunnmur for å kontrollere bæringer her.  
 
05.15.08 Rehabilitering av eksisterende takkonstruksjon 
P05: Etter gjennomgang de p.t. prosjekterte løsninger for bæring av ny 
takkonstruksjon, ble det besluttet av TH å se på løsninger for rehabilitere 
eksisterende takkonstruksjon. Dette da kompleksiteten og kostnaden 
knyttet til etablering av bæring av ny forbedre takkonstruksjon blir for store. 
P06: Løsning med rehabilitering av eksisterende takkonstruksjon vil 
medføre noe forhøyet snølast på takene. TH må innføre rutiner for fjerning 
av snø.  
Inneklima i boligene må vurderes, både mtp. bo 
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Tekst skrevet i kursiv viser historikk i tidligere saker. Utvikling av saken er skrevet i normal skrift. 

P 08.01 Merknader til forrige referat  

 Det var ingen kommentarer til referatet.   

P 08.02 Organisasjon  

 Prosjektorganisasjonen: 
 
Usbl har kontrakt med TH for prosjektadministrasjonen i pilotprosjektet. 
 
Rådgivere (RIB, RIBr, RIBfy) er organisert under Usbl.  
 
Arkitekt har kontrakt direkte med TH. 
 
HE har kontrakt direkte med TH. 
 

 

P 08.03 Offentlig myndighet  

 Ark har sendt en forespørsel til PBE for å kartlegge om tiltaket med 
rehabilitering av takene i borettslaget er søknadspliktig. PBE har besvart 
denne henvendelsen og uttalt at tiltaket ikke er søknadspliktig så lenge 
arbeidene ikke endrer byggets karakter ved å benytte samme utforming og 
materialbruk som eksiterende. Om rehabiliteringen innebærer brudd på 
bærende konstruksjoner, vil arbeidet også være søknadspliktig.  
P02: Det ble på møtet diskutert om en forsterkning av dagens 
takkonstruksjon medfører søknadsplikt eller ikke.  
HE anser utbedringene som skal gjennomføres i pilotprosjektet, som innfor 
det som normalt kan utføres ved slik utbedring av en pågående skade.  
For det store prosjektet vurderer Ark basert på 
tilbakemeldingene/forslagene til RIB at tiltakene vil være søknadspliktige. 
 
Gjennom Klima- og energifondet til Oslo Kommune er det en ordning som 
heter Klimatilskudd. Denne ordningen gir mulighet for å søke støtte til 
isolering av tak, om U-verdien er på et lavt nok nivå (under 0,13 W/m2K). 
Det bør derfor vurderes om dette nivået er praktisk gjennomførbart, samt 
økonomien knyttet til det økte nivået.  
 
P05: ARK informerer om at rehabilitering av takkonstruksjon ikke er 
søknadspliktig.  

 

P 08.04 Framdriftsplan  

 01.04.1 Tentativ fremdrift bygging 
P01: HE har i utgangspunktet sett for seg en fremdrift 8-10 uker, men at 
dette avhenger av prosjekteringen.  
HE opplyser om at tak-over-tak er bestilt, og at oppstart tilrigging er uke 1 
2022. Dette tar ca. en uke.  
HE ser for seg at det i uke 2 åpnes et felt i takkonstruksjonen for å avdekke 
funn og oppbygging til den praktiske tilnærmingen til prosjekteringen.  
P02: HE informerer om at de åpner halv taket opp til mønet på enheten 
med mest skader (3H) i uke 2. Klar til befaring onsdag 12. 
Det er avtalt befaring onsdag 12. kl. 12.00. På denne befaringen vil RIB, 
Ark, Usbl og TH delta. RIBfy og RIBr trenger ikke delta på denne 
befaringen.  
TH skaffer tilgang til kjellerne i enhetene til befaringen.  
P03: HE måler dimensjoner pipe, avstand mellom stendere, avstander 
mellom vindu og skillevegg. 
P04: Ark klargjør søknad til PBE med mål om å få sendt inn denne så fort 
som mulig. HE undersøker leveringstider for de ståldimensjonene som er 
diskutert i møte. RIB ønsker dimensjoner på kjellervegg. Styret undersøker 
om de har informasjon om dette. HE foretar undersøkelser av kjellervegg, 
om styret ikke har denne informasjonen.  
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RIBr oversender brannkonsept i neste uke.  
P05: Det jobbes mot en oppstart uke 7 for videre rivearbeider, med påfølge 
oppbygging av ny konstruksjon. Dette forutsetter at løsningen blir 
prosjektert. 
P06: HE ser for seg oppstart videre arbeider mandag uke 8, eventuelt 
oppstart rivearbeider slutten av uke 7.  
HE ber TH om å få bruke parkeringsplass 22 og 23, til brakke og lasting av 
materialer.  
HE vil benytte hjulbrakke da dette er en vesentlig rimeligere løsning enn å 
løfte inn en brakke på gressareal.  
HE anslår fremdrift for de 3 påbegynte enhetene til 4 uker.  
P08: HE starter riving balkongside av rekkehus denne uken. For 
inngangssiden blir takkonstruksjon opp til taktro ferdig denne uken. 
Takutstikk er ikke ferdigstilt.   
 
 

P 08.05 Brukerkrav / Programendringer  

 01.05.1 Rask gjennomgang av historikk og nåværende situasjon.  
P01: PL tok en rask gjennomgang av historien og erfaringer som er gjort i 
forprosjektet. 
Forprosjektrapporten, bilder og annen relevant dokumentasjon vil bli delt på 
Teams teamet.  
I forkant av dette møte har det blitt avholdt møter mellom Usbl, TH og HE. I 
disse møtene har det kommet frem til en foreløpig tenkt løsning, som vil 
være utgangspunkt for videre prosjektering. Skisser ligger på delt mappe.   
Utgangspunktet for pilotprosjektet må være at løsningene som utarbeides 
bør være kostnadseffektive, og må ses i sammenheng med et storprosjekt 
med rehabilitering av drøyt 300 tak. Det er også viktig å finne løsninger som 
er minst mulig belastende for beboere, og det er ønskelig at beboere kan bli 
boende under bygging.  
 
07.05.2 Inneklima – ventilasjon  
P07: Det er fra forprosjektet avdekket at i flere av de befarte enhetene er 
dårlig eller manglede løsninger for utskifting av inneluft. Mange steder er 
endringer gjort fra original løsning med oppdriftsventilasjon. Fasaden er 
rehabilitert, og ventiler i fasaden er mange steder ikke etablert. Dette gir et 
høyt damptrykk i mange enheter. 
Det ble derfor diskutert løsninger for å etablere en ny løsning for ventilasjon 
i borettslaget. Det er blitt foreslått å etablere et lite aggregat tilknyttet loftet. 
TH informerer da at det er mange som ikke har denne løsningen med loft.  
Det ble diskutert løsninger med mekaniske vifter montert på fasaden.  
Dette må utredes videre.  
P08: TH har besluttet at det ikke skal etableres ventilasjonsanlegg. 
Eksiterende ventilasjonskanaler beholdes, og besluttet at nye klaffventiler i 
boligenes 2. plan skal etableres. TH har foreslått en type klaffventil med 
kaldrasfilter som skal monteres i hvert rom i plan 2. Det skal etableres 2 
ventiler på balkongside, og en ventil på inngangsside.  
PL informerer om at eksisterende ventilasjonskanaler har behov for 
ventilasjonsrens.  
 
08.05.3 Sensorer i konstruksjon og i innemiljø 
P08: PL foreslo at det kan etableres sensorer i konstruksjonen og innvendig 
enheter, for å dokumentere hvordan ny konstruksjon fungerer i praksis.  
Sensorer i innvendig enheter vil dokumentere hvordan reetableringen av 
den naturlige ventilasjonen virker for inneklima i enhetene.  
TH er usikker på om dette har noe for seg, da de ønsker å igangsette 
rehabiliteringen før relevant data fra loggingen foreligger.  
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P 08.06 Sikkerhet – Helse – Arbeidsmiljø (SHA)  

 Usbl ivaretar BHR og KU.  
Usbl utarbeider en SHA-plan. 
Usbl oversender SHA-plan til TH og HE.  
 
P08: PL/KU anser at HE utfører SHA-arbeidet tilfredsstillende. 

 

 

P 08.07 Prosjektøkonomi  

 P01:Aktørene fakturer hver 14. dag med bilag.  
P02:Aktørene oversender timelister hver 14. dag, men det er tilstrekkelig at 
fakturering skjer månedlig.  
P08: HE er bedt om å stipulere kostnader for å utføre takrehabilitering på 
resterende enheter på rekkehuset (9 stk.). HE vil ferdigstille takutstikk 
inngangsside før estimat utarbeides.   
 

 

P 08.08 Arkitekt  

 P01: Ark har tegnet noen løsninger basert på det opprinnelige forslaget og 
skissen til OBE.  
Ark kommer også med forslaget om å bygge opp en ny konstruksjon som et 
kompakt tak.  
P02: Ark har utarbeidet en matrise hvor de ulike konsepter for ny 
takoppbygging drøftes. Denne er nå delt på Teams, hver aktør oppdater 
matrisen med fordeler/ulemper ved de ulike konseptene.  
P03: Ark anbefaler at tiltaket omsøkes slik situasjonen ser ut nå. Slik Ark 
ser tiltaket på dette tidspunktet er dette en 1-trinnssøknad med 3 ukers 
behandlings tid, og at prosjektering for tiltaket er begrenset til tiltaksklasse 
1. Ark opplyser om at det ved tiltaksklasse 1 ikke er nødvendig med 
detaljert prosjektering ved omsøking av tiltak. Ark bekrefter tiltaksklasser.  
HE opplyser om at de ved ansvarsrett for tømrerarbeid ved tiltaksklasse 1 
kan være ansvarlig utførende for alle arbeider i dette tiltaket. 
P05: ARK sammenfatter prosjekteringen fra de andre prosjekterende til 
arbeidstegninger.  
P06: ARK sammenfatter prosjektering fra RIbfy, RIBr og tilbakemeldinger 
fra HE til arbeidstegninger.  
P08: ARK har utarbeidet arbeidstegninger for alle detaljer. Alle innspill fra 
de prosjekterende og utførende er hensyntatt i arbeidstegningene.  
Arbeidene under utførelse ble befart på møte, og anses å være i tråd med 
arbeidstegningene. Takutstikk ble besluttet av TH til å stikke like langt ut 
som eksisterende, men forkantbordet skal stå i lodd. Takrennene 
avgrenses for enhetene under utførelse, det skal være ett nedløp per enhet. 
HE skifter beslag på piper for alle enheter under utførelse, TH ønsker at det 
etableres pipehatt for disse pipene (f.eks. med buet topp).  
 

 

P 08.09 RIB  

 01.09.1 Ny konstruksjon uten brudd på bærende konstruksjon 
P01: For at eksiterende bæring skal benyttes, samtidig som taket får en ny 
oppbygning som er bedre isolert, ser RIB at egenvekten på taket må ned. 
Om dette ikke lar seg gjøre, kan det se ut til at bæringen må forsterkes og 
at tiltaket blir søknadspliktig.  
En bedre isolert konstruksjon, eller bedre luftet, vil også få en økt snølast. 
Om rehabiliteringen innebærer brudd på bærende konstruksjoner, vil 
arbeidet også være søknadspliktig. 
RIB kommer med forslag om å etablere en ny takkonstruksjon ved bruk av 
TRP-plater og XPS/PIR isolasjon, for å få ned egenvekten. RIB regner på 
egenvekten.  
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P02: RIB undersøker veggenes bæreevne slik står i dag, mhp. økt snølast 
og egenvekt.  
RIB kom flere innspill for å forsterke eller etablere ny bæring av 
takkonstruksjon. Disse forslagene oppdateres etter befaring 12.01.  
P05: RIB kartlegger løsningen med bæring også på skille vegg, med 
fordeling av last på pipe, søylepunkter og betongvegg. Det antas at heller 
ikke dette løser problemet med bygnings bæreevne for en ny fullverdig 
takkonstruksjon. Løsningen med fordeling av laster på langvegg, anslås 
som ikke gjennomførbar grunnet kompleksitet og kostnader.  
RIB utarbeider en sluttrapport, som sammenfatter alle prosjekterte 
løsninger.  
P06: RIB informerer mer om at ved å benytte laste på punktene i 
skilleveggene, reduseres lastene på langveggene 10-15%. Det er ikke 
tilstrekkelig for å redusere trykke mot grunn. Dette bekrefter konklusjonen 
som ble gjort i P05. 
 
 

P 08.10 RIBr  

 01.10.1 Brannskille mellom enheter 
P01: PL viser bilder fra et bygg i borettslaget som har brent ned. Her ser det 
ut som brannen har smittet via det delte tretaket. Brannskille i vegg og mot 
tak er dårlig utformet. Det er derfor ønskelig å få etablert et tilfredsstillende 
brannskille mellom enhetene, da takene skal rehabiliteres. RIBr ser på 
løsninger og muligheter for dette, samt hvilke materialer som kan/bør 
benyttes.  
P02: RIBr opplyser om at ubrennbar isolasjon i takkonstruksjonen, vil 
medfører minst utfordringer knyttet til brannsikring. RIBr vil forløpende 
vurdere de ulike forslagene til oppbygning av takkonstruksjon, og hvilke 
konsekvenser/krav dette har for brannsikkerheten.  
P04: RIBr informerer om at han må gjøre klart et brannkonspet til 
byggesøknad. RIBr kan ha dette klart i neste uke.  
RIBr kontrollerer nødvendig brannisolering av ny takkonstruksjon.  
P05: RIBr bemerker at rehabilitering av eksiterende konstruksjon medfører 
en mer håndterbar brannprosjektering.  
P06: RIBr informerer om at det ikke er nødvendig med forsterkning av tak 
så lenge det benyttes ubrennbar isolasjon. RIBr uttaler at Glava kan 
benyttes som isolasjon mhp. brannkrav. RIBr ser det må kubbes mellom 
åsene mot skillevegg, men ser på mulighetene for å erstatte dette med 
stående trykkfast Rockwool da dette ses på som mindre arbeidskrevende. 
RIBr ser på hvor i luftespalten hulromsventil skal plassers, og i hvilket 
omfang langs langveggen.  
P07: RIBr informerer om at han foretrekker kubbing mellom åsene, da han 
ser på det som en mer robust løsning da det som står igjen etter nedfall av 
tak i brannleilighet holder brannmotstand EI30. Alternativ med 60 cm 
trykkfast steinull går, brytes over skillevegg. Hulrommet mellom 
skilleveggene, hulrom over betongskillevegg, og luftespalte må brytes med 
steinull. For skillevegg av betong, er det mulig denne må lages en kasse for 
å få plass til isolasjon. Denne tekkes inn.  
Hulromsventil plasseres i gesimskasser, min 1,8 m på hver side av 
brannskille. 
 
 
 

 

P 08.11 RIBfy  

 02.11.1 Bygningsfysisk vurdering av konsepter 
P02: RIBfy skal fortløpende vurdere fortløpende fordelene/ulempene ved de 
ulike forslagene ved takkonstruksjonen, slik RIBr og Ark også skal gjøre.  
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RIBfy ser noen utfordring ved å benytte en kompakt takkonstruksjon, da 
dette fører til snøsmelting og isdannelser ved takfot.  
Ved etablering av en takkonstruksjon med tilsvarende isolasjonsmengder 
som det er i dag, men med en ny dampsperre og bedre luftespalte, vil dette 
medføre en økt snølast. Dette grunnet at en god luftespalte hindrer 
oppvarming av yttertaket. RIBfy er også skeptisk til at det er praktisk 
gjennomførbart å få til en tett dampsperre, grunnet mange krevende 
detaljer. Derfor er ikke det å kun etablere en ny dampsperre en løsning for 
dagens utfordringer ved takkonstruksjonen.  
P04: RIBfy informerer om at som tommelfingerregel kan ¼ av isolasjonen i 
tak plasseres på innsiden av dampsperren, men at all isolasjon med fordel 
kan plasseres på utsiden av dampsperre. RIBfy bemerker at han ikke har 
vurdert lydisolering av takkonstruksjon, TH svarer at resten av 
konstruksjonen ikke er lydisolert.  
Isolering i hele stålrammens høyde (360mm) vil gi tilstrekkelig isolering vil gi 
tilstrekkelig isolasjon for å oppnå U-verdikravet for klimatilskudd.  
RIBfy bemerker at stålsøyle/bjelke i yttervegg og yttertak kan gi 
kondensering. Vi må sikre oss tilstrekkelig isolasjon på utsiden av stålet til 
at dette ikke blir et problem, fortrinnsvis minimum 50 mm.  
HE presiserer at luftespalten skal ha brannskille mellom enheter, så 
muligheten for isolering av overside stålramme bær være god.  
P05: RIBfy prosjekterer løsninger for rehabilitering av eksisterende åstak. 
Eksisterende himlinger skal fortrinnsvis ikke rives. Det skal ses på løsninger 
for dampsperre, isolasjon, vindsperre og lufting. RIBfy på også se på 
løsninger for ventilering av boligene. 
P06: RIBfy har sett på løsninger for å rehabilitere eksisterende situasjon 
uten å gjøre inngrep innenfra. Skisser fra RIBfy og ARK ble gjennomgått i 
møtet.  
RIBfy ser for seg å benytte en smart dampsperre, som har en uttørkende 
funksjon mot innvendig side. Dampsperre er skissert lagt mot innvendig 
himling, RIBfy ser på mulighetene for å flytte denne noe lengere opp for å 
beskytte mot perforering. Dampsperre skal være klemt mot åsene. RIBfy 
reviderer skisse, og oversender dette til ARK. 
P07: RIBfy har gjennomført fuktberegninger, bla. med simuleringer i WUFI. 
RIBfy har kontrollert muligheten for å flytte dampsperra noe inn i 
isolasjonen, og det går bra. Dampsperren kan ikke flyttes lenger enn 50 mm 
ut i konstruksjonen. 
RIBfy ønsker også at betongskillevegg skal isoleres, for unngå faren for 
kondens i konstruksjonen.  
RIBfy ønsker primært at dampsperre klemmes mot åsene (f.eks. med 
primur), men det kan eventuelt benyttes tape. Denne beste løsninger er den 
entreprenøren får til best. Å få til en tett dampsperre er essensiell for 
takkonstruksjonen.  
 

P 08.12 Entreprenør   

 01.12.01 Plassering av rigg 
P01: HE informerer om at de har behov for brakke og verktøyscontainer på 
plassen, samt at de trenger plass for avfallscontainere og at lastebil med 
kran kan komme tett på huset hvor arbeidet skal utføres. HE etterspør 
derfor om de kan få disponere flere av parkeringsplassene foran V3.  
TH synes det er krevende da dette er plasser beboere har leid, og at det 
generelt er vanskelig med parkeringsplasser i området. TH lurer derfor på 
om plenareal ved siden av bygget kan benyttes.  
He sier at dette lar seg gjøre, men at de ser på dette som en unødvendig 
kostnad ved prosjektet da de ser for seg en kort fremdrift på 10 uker. 
Plenarealet er litt skrående, og gjerdet må demonteres. HE trenger å kunne 

 



      PKT. NR         TEKST                                                                                                    ANSVAR/FRIST 

  Side 7 av 9 

gå ut og inn med materialer, og at det er en tydelig sammenheng mellom tid 
og kost i dette prosjektet.  
HE mener dette kan benyttes til plassering av containere, men at de 
uansett må ha plass til avfall og lastebil. TH ser på dette, og kommer med 
tilbakemelding til HE.  
P02: HE ønsker de to innerste parkeringsplassen, nr. 22 og 23. Dette for å 
ha plass til kranbil, og at det er en sikkerhetssone rundt lastebil ved lastning 
av materialer og avfall.  
TH tilbyr HE å benytte styrerommet som pauselokalet. HE benytter dette 
frem til riggområdet er avklart.  
HE kan benytte styrets garasje/bod for lagring, de kan også hente strøm 
herfra. Disse lokalene gjennomgås av TH og HE sammen 10.01.  
P05: HE planlegger videre fremdrift og undersøker leveringstid på aktuelle 
materialer og produkter.  
HE spurte om det er aktuelt for TH videreføre rehabilitering av eksisterende 
konstruksjon til de resterende enhetene på husrekken. HE mener dette kan 
være kostnadseffektivt mtp. riggkostnader, da tak over tak er etablert på 
plassen og kan flyttes videre bortover husrekken.   
P06: HE ser på praktisk oppbygging av takutstikk opp mot prosjektering, 
med utførelse av hulromsventil, vindsperre, dampsperre. 
HE utfører ny gesimskasse med nye renner, nedløp og beslag. Farger likt 
eksisterende; renner og beslag svart, nedløpsrør hvit.  
HE beregner kostnader for utbedring av resterende enheter på husrekken, 
når de har kommet litt lenger i utførelsen av de tre første enhetene.  
TH ønsket pris fra HE for maling av fasader, HE renger på dette. 
P07: Oppstart mandag 21.02. Styret informerer om at det er ok at de 
benytter etterspurte biloppstillingsplasser. Hjulbrakke blir levert. 
Styret ber om TE informerer om det er en lengere periode de ikke har 
behov for oppstillingsplassene.  
TE informerer om at de tenker å rive alle enhetene, og gjøre alle aktiviteter 
for de tre enhetene parallelt. Det avtales en befaring når riving er i gang,.  
TE har undersøkt tilgang på materialer, ok.  
TE beholder nøkkel til styrets bod.  
P08: HE undersøker kostnad og kvalitet knyttet til ett- eller to-lags papp på 
tak, og kommer med en anbefaling knyttet til dette.  
HE etablerer nye takhatter for ventilasjon tilnærmet like de eksisterende. 
Rør for spillvannsluft inne i takhatten isoleres, og røret kjøres over 
topphatten som tidligere.  
 

P 08.13 Tverrfaglig samordning  

 Det er utarbeidet et team på Teams, som vil fungere som prosjekthotell for 
pilotprosjektet.  
P03: Ark oppdaterer matrise over de ulike alternativene for oppbygging.  
P04: Alle aktører lagrer foreløpige arbeidsdokumenter på Teams.  
P08: Bilder fra befaringen/møte er lagt inn på Teams. HE informerer om at 
de underveis har tatt bilder og lastet dette opp på Teams.   
 

 

P 08.14 Oppfølging av saker fra tidligere møter  

  
 

 

P 08.15 Manglende bæring av takkonstruksjon   

 P03: Onsdag 12.01 ble det avholdt en befaring i borettslaget hvor TH, PL, 
HE og RIB deltok.  
Etter befaringen regnet RIB på hvor mye eksisterende konstruksjon bærer. 
RIB kom frem til at eksisterende konstruksjon (skillevegg 48x73 cc 600) er 
101% utnyttet med gammel snølast og uten sikkerhetsfaktor.  
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Det ble derfor i prosjekteringsmøte 3 i stor grad diskutert hvordan nye 
løsning for bæring av takkonstruksjon kan etableres.  
 
03.15.01 Teglsteinspipe 
P03: Teglsteinspipe er plassert er i skillevegg mellom enhetene, slik at en 
pipe er delt på 2 enheter. For rekkehus med mange enheter, slik som 
Veitvetsvingen 3, er det da en pipe i annenhver skillevegg bortover.  
Grunnet stor variasjon av utbygg/påbygg og plassering av vinduer, er 
skilleveggene ansett som det beste stedet å plassere forsterkning av 
bæring. Da det er her det er minst sannsynlig at forsterkningen kommer i 
konflikt.  
Problemet med denne plasseringen av forsterkning, er at pipen er plassert i 
det samme vertikalsnittet, som problematiserer plasseringen av stålbjelke 
mellom ny bæring i yttervegg.  

   
03.15.02 Bruk av eksisterende pipe som bæring 
P03: Et forslag som ble diskutert er å legge an stålbjelke på eksisterende 
pipe. Det ble vurdert en løsning ved å støpe på en krage på pipen, for å få 
til et godt opplegg for stålbjelke. RIB ser på dette.  
P04: RIB trenger data for hvor mye trykk teglsteinen benyttet i pipene tåler, 
må eventuelt ta ut en stein og trykkteste denne. HE informerer om at det 
vanligvis i slike eldre piper er fugene som tåler minst trykk. Da andre 
løsninger for plassering av bæring ser ut til å fungere, selv om 
ståldimensjonene øker, er det enighet om at vi for tiden ser bort i fra løsning 
med pipe som opplegg for stålramme. Dette da det er stor usikkerhet 
knyttet til pipene, og at arbeidet med å etablere en krage på pipen også er 
krevende og kostbart.  
 
03.15.03 Erstatte øverste del av pipe med stålrør 
P03: For å kunne føre stålbjelker kontinuerlig mellom forsterkning i 
skillevegg, kan øverste del av pipe rives og erstattes med stålrør. 
Stålrørene føres da til siden før skillevegg, slik at bjelke kan føres 
kontinuerlig. RIB ser videre på denne løsningen.  
 
03.15.04 Forsterkning av toppsvill 
P03: Forsterking av toppsvill langvegg i hele husets lengde. Se på 
muligheter for etablering av ny bæring av takkonstruksjon fra raft til raft. 
P04: RIB informerer om at fordelingsbjelke på stendervegg ikke er mulig, 
med de ståldimensjoner som er hensiktsmessig å benytte, grunnet 
nedbøying.   
 
03.15.05 Sideforskyve bæring  
P03: Sideforskyve stålbjelke til siden for pipen. Dette vil medføre at åsene 
ikke er delt ved skillevegg. RIBr mener dette kan løses ved å gipse 
innvendig, RIBr ser nærmere på hvordan dette kan løses. 
P04: RIB informerer om at dette ser ut til å gå, med f.eks. en 
fordelingsbjelke IPE200 på søyler. Rammen over tak kan etableres av 
f.eks. HEA360.   
 
03.15.06 Føre stålbjelke rundt pipe 
P03: Løsning med stålbjelke rundt pipe ble drøftet kort. RIB så dette som 
en utfordrende løsning.  
 
04.15.07 Søyler i yttervegg 
P04: RIB har sett på mulighetene for å benytte stål og limtre. Dimensjonen 
på stål (80x80) er mindre en limtre (140x140), men tre er ansett som et 
lettere materiale å jobbe med.  
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Søylene monteres mot grunnmur med fordelingsplate, grunnmuren bærer 
stålrammen. RIB trenger info om grunnmur for å kontrollere bæringer her.  
 
05.15.08 Rehabilitering av eksisterende takkonstruksjon 
P05: Etter gjennomgang de p.t. prosjekterte løsninger for bæring av ny 
takkonstruksjon, ble det besluttet av TH å se på løsninger for rehabilitere 
eksisterende takkonstruksjon. Dette da kompleksiteten og kostnaden 
knyttet til etablering av bæring av ny forbedre takkonstruksjon blir for store. 
P06: Løsning med rehabilitering av eksisterende takkonstruksjon vil 
medføre noe forhøyet snølast på takene. TH må innføre rutiner for fjerning 
av snø.  
Inneklima i boligene må vurderes, både mtp. bo 
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Notat – Bærende konstruksjoner Veitvet Borettslag 
 

Om oppdraget: 
B-Consult AS er engasjert av Veitvet Borettslag for byggteknisk bistand ifm. med utbedring og evt. 

oppgradering av takene til bygningsmassen. Borettslaget består av ca. 90 bygg, fordelt på rekkehus, 

to- og firemannsboliger. Som følge av størrelsen på borettslaget skal det i første omgang 

gjennomføres ett pilotprosjekt med utbedring av taket på ett av rekkehusene, hvor det er rapportert 

om større fuktskader fra taket. Målet med pilotprosjektet er finne en optimal løsning for alle takene i 

borettslaget, ut fra bygningsfysikk, brannsikkerhet og økonomi. 

B-Consult sin rolle i prosjektet er begrenset til å kontrollere kapasiteten til eksisterende 

konstruksjoner, og ved behov dimensjonere nye. 

Borettslaget ble bygget på 50-tallet av Selvaag Entreprenør. Olav Selvaag bygget noen år før 

«Ekeberghuset», og borettslaget er sannsynligvis oppført etter samme material- og 

kostnadsbesparende prinsipper. 

Flere av husene er bygget på i ettertid og nye takkonstruksjoner må være fleksible nok eller 

planlegges for å oppføres uten omfattende inngrep i bygningsdeler som ikke omfattes av prosjektet. 

Innledende vurderinger: 
Vedlegg 1 er en veileder fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) i tolkningen av Plan og 
Bygningsloven (PBL) §31-2: Tiltak på eksisterende byggverk. Veilederen distribueres av Direktoratet 
for Byggkvalitet (DIBK) og må derfor også kunne ansees som direktoratets tolking av PBL §31-2. I 
slutten av innledningen kan det siteres: 
«Fravik fra tekniske krav i byggteknisk forskrift er snarere hovedregelen ved tiltak i eksisterende 
bygninger og ikke unntak. […] Anbefalingene oppfyller ikke nødvendigvis kravene i TEK 10 fullt ut, 
men tar hensyn til praksis, hva som er teknisk og økonomisk mulig, og som etter en total vurdering 
gir et forsvarlig sikkerhetsnivå. 
Anbefalingene i eksemplene er ikke å betrakte som pre aksepterte ytelser i forhold til 
forskriftene. Akseptabelt nivå må vurderes i den konkrete saken det gjelder.» 
 
Videre konkluderes det for konstruksjonssikkerhet ift. PBL §31-2: 
«Ved arbeider på eksisterende bygning som omfatter lastbærende bygningsdeler, og det er 
vanskelig teknisk eller økonomisk å oppfylle lastforutsetningene i Eurokodene, vil det være 
forsvarlig at de laster som gjaldt på oppførelsestidspunktet for bygningen, legges til grunn 
ved ombygging, tilbygg mv.» 
 
Ut fra denne konklusjonen forsøkes det etter beste evne å verifisere bærende konstruksjonsdeler ut 
fra regelverket fra byggets oppførelse, ved å tilpasse parameterne i dagens beregningsprogramvare. 
For å sjekke om det er et akseptabelt og forsvarlig sikkerhetsnivå på de aktuelle 
bærekonstruksjonene. 
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Sammendrag: 
Flere av de eksisterende bærekonstruksjonene er utnyttet tett opp mot 100% av kapasiteten, selv 

regnet etter lovverket fra 50-tallet uten sikkerhetsfaktor på lastene og lavere verdi på snølasten. 

Dette vitner om at borettslaget er oppført etter Selvaags rasjonaliseringsprinsipper fra Ekeberghuset. 

For å imøtekomme borettslagets ønske om en oppgradert, men samlet sett tyngre takkonstruksjon, 

ble det prosjektert ett nytt overliggende tak. Det nye takket spenner over hele huset, uten å belaste 

eksisterende bærende skillevegger mellom enhetene. Tenkt opplegg var på lang-kjellerveggen. 

Langveggene har tidligere kun opptatt en liten andel av lasten fra taket, i tillegg til egenvekten av 

fasaden. Veggen mangler lastfordelene såle mot bakken og underkantarmering. Trykket på bakken 

under kjellerveggen blir med lasten fra nye taket, mye høyere enn det som oppgis som mulig på 

fundamenttegningen. Styret i borettslaget vurderte etter dette at mulighetsstudien var tatt så langt 

de ønsket, og det ikke var aktuelt utrede grunnforholdene eller re-fundamentere kjellerveggene. Ny 

takkonstruksjon ble skrinlagt og pilotprosjektet fortsatte med fokus på at bygningsfysikker, 

brannrådgiver og entreprenør finner en best mulig løsning innenfor begrensningene eksiterende 

konstruksjonen setter på vekt. 

 

Beregning og vurdering bæreevne eksisterende konstruksjoner: 
Eksisterende bygg er fra tak til fundament bygget opp med følgen komponenter: 

Komponent: Dimensjon [mm]: 
Utnyttelse: 

(Dimensjoneringsregler 1950-tallet) 
Nedbøyning: 

Bør være L/>250 

Takåser  48x198, cc 600, Antatt C20 93% 38mm - L/115 

Gavlvegger (av skurlast) 53x107, cc 600, Antatt C20 56% - 

Skillevegger (av skurlast) 2x 48x73, cc 600, Antatt C20 102% - 

Bæring av skillevegger Stålbjelke INP180/200, S235 47% 5,5mm - L/550 

Etasjeskillere Trebjelkelag - Dim. ukjent - - 

Søyler kjeller Betongsøyler, Dim. var. - - 

Kjellervegger Betongvegg uarmert - - 

 Grunntrykk under Kj.vegg 85 kN/m2 - 57% (Maks 150 kN/m2)  - 

Punktfundamenter Betongfundamenter, Str. var.  - 

 Grunntrykk under pipefund. 92 kN/m2 - 61% (Maks 150 kN/m2) - 

 

Tabellen viser at skilleveggene mellom enhetene som består av 2x stendervegg av 48x73, cc 600mm 

med en glippe mellom seg er maksimalt utnyttet etter dimensjoneringsreglene fra 50-tallet. Det er 

derfor ikke mulig å dokumentere at en økning i last fra taket, ikke vil føre til en kollaps av 

skilleveggene. Takåsene er også svært høyt utnyttet. 

Utover de konstruktive komponentene oppgitt over, er skilleveggen mellom hver 4. leilighet erstattet 

med en brannseksjoneringsvegg i betong. Denne går helt fra tak til bakken og kan antas å ha god 

kapasitet sammenlignet med øvrige komponenter. 

  

http://www.b-consult.no/


Utarbeidet av: MB                       Kontrollert av: FB   
 

___________________________________________________________________________ 
                          Post/ Besøksadresse:                   Telefon: 984 37 980                                                        Org. Nr.: 
                          Lilleakerveien 25                                       Email: mb@b-consult.no                                              948 892 316 mva   Rev 0 – 11.05.2022 
                          0283  Oslo                                                  www.b-consult.no   

Ny takkonstruksjon 
Eksisterende tak har ved flere anledninger ført til fuktskader i borettslaget, ved at fuktig inneluft har 

kondensert inne i takkonstruksjonen og rent ned langs inner- og yttervegger i leilighetene. 

Borettslaget ønsker derfor at det prosjekteres et nytt tak så tett opp mot TEK-17 som mulig, med 

dampsperre, luftespalte og god isolasjonsevne. 

Ved etablering av nytt tak må dette tilfredsstille dagens beregningsregler. Underliggende 

bærekonstruksjoner som ikke er direkte berørt, kan etter PBL §31-2 kontrolleres og tas en samlet 

vurdering om har et «forsvarlig og akseptabelt sikkerhetsnivå». Et forsvarlig og akseptabelt 

sikkerhetsnivå vil foreligge hvis den nye lastsituasjonen er tilsvarende eller lavere enn den 

eksisterende. Hvis vi ser bort fra last(sikkerhets)faktorene som gjelder nå, kan vi forenklet regne 

redusert egenvekt på tak, mot økt snølast pga. bedre isolering av taket. 

Ved å benytte moderne materialer er det mulig å bygge ett tak som veier 0,6 kN/m2. Eksisterende 

tak er beregnet til å veie ca. 1,0 kN/m2, som er besparelse i egenvekt på 0,4 kN/m2. 

Snølasten etter regelverket på 1950-tallet var 1,5 kN/m2. Snølast på tak etter dagens standard er 2,8 

kN/m2 for byggene som ligger under 150 moh., og 3,6 kN/m2 for byggene som ligger over 150 moh. 

På finn.no/kart ser det overordnet ut som ca. 1/3 av borettslaget ligger over og 2/3 ligger under 150 

moh.  

 Egenlast [kN/m2]: Snølast [kN/m2]: Tot. last [kN/m2]: 

Eksisterende situasjon: 1,0 1,5 2,5 

Ny situasjon < 150moh.: 0,6 2,8 3,4 

Ny situasjon > 150moh.: 0,6 3,6 4,2 

 

Som tabellen viser er ny snølast i gunstig tilfelle alene større en total last i dagens situasjon, og total 

last i ugunstig tilfelle >150 moh. er nesten dobbelt så stor. Dette er laster uten dagens 

sikkerhetsfaktorer. Det må derfor konkludere med at bæresystemet, etter en total vurdering ikke får 

tilstrekkelig og forsvarlig sikkerhet. Da det å etablere et nytt lett kompakttak med god U-verdi, vil gi 

en betydelig økning av det totale lastbilde på taket sammenlignet med dagens situasjon. 

For å håndtere den nye snølasten som slår inn ved oppgradering av taket. Ble det foreslått et eget 

bæresystem for nytt tak, som ikke belaster de eksisterende konstruksjonene uten tilstrekkelig 

kapasitet. Etter en vurdering av flere alternativer, var en stålramme som spenner på tvers av hele 

bygget den eneste praktisk gjennomførbare løsningen. Der det er skorstein i hver 2. skillevegg må 

rammen trekkes 0,5m bort fra leilighetsskille og lande på en randdrager innfelt i ytterveggen. 

Ved å se på et eget bæresystem for taket stod ikke den marginale besparelsen i egenvekt seg ift. 

økonomi og fremdrift. Det ble derfor valgt å gå tilbake til en tradisjonell takoppbygning med åstak av 

trebjelker. Mtp. standardisering er det sett bort fra at byggene under 150 moh. kan prosjekteres med 

lavere snølast. 

Det ble også vurdert om stålkonstruksjonene kunne dimensjoneres opp til å tåle brannforløp uten 

brannisolasjon. Stålet tåler R30 uten brannisolasjon med parameterne oppgitt av RIBr, med samme 

dimensjoner som er nødvendig for brudd og bruksgrense. 
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Ny takkonstruksjon kan utføres med følgende bæresystem. Brannrådgiver har oppgitt at R30 tilsvarer 

en forkullingsdybde på 35 mm for tre og ståltemperatur på 600°C: 

Komponent: Profil, materialkvalitet, brannmotstand (ubeskyttet): 

Takåser 

Konstruksjonsvirke 48x223mm (2’’x9’’) cc 400mm, C24, R0 

Limtre 90x270mm cc600mm, GL30c, R30 

Kerto S 75x300mm cc600mm, R30 

Stålramme 
HEA340, S355J2 (Korrosjonsklasse C2), R30. Full-pen sveis i hjørne møne 

IPE400, S355J2 (Korrosjonsklasse C2), R30. Full-pen sveis i hjørne møne 

Randdrager IPE200, S355J2 (Korrosjonsklasse C2), R30 

Søyler 
Stålsøyler: KFHUP 80x80x6mm, S355J2 (Korrosjonsklasse C2), R30 

Limtresøyler: 140x225mm, GL30h, R30 

 

Den nye takkonstruksjonen omfordeler all lasten fra taket som tidligere ble fordelt på 

punktfundamenter og kjellerveggen, til nå å utelukkende lande på kjellerveggene til byggets 

langsider. Det må derfor sjekkes om kjellerveggen tåler å være eneste fundament for taket. 

Kjellerveggene er ikke angitt med armering i underkant, men har to jern i toppen av veggen. Disse er 

trolig tiltenkt å håndtere sideveis jordtrykk. Uten armering i bunn kan ikke vertikallasten fordeles i en 

utbredelse på bakken utenfor en 45° kjegle fra punktet der søylen står på veggen (Merk: Det vil ikke 

være mulig å dokumentere kapasiteten til en uarmert vegg for horisontalt jordtrykk etter dagens 

beregningsregler). Veggen er likevel høy nok til at 45° kjeglene fra søylene overlapper, og lasten kan 

fordeles over hele veggens bredde ved kontroll av grunntrykket under veggen. Maks tillatt 

grunntrykk er på de originale tegningene oppgitt til å være 150 kN/m2. Dette er etter all 

sannsynlighet uten sikkerhetsfaktor, og vil etter alle omstendigheter være det absolutt største 

grunntrykket som kan tillates under veggen. Ved en omfordeling av taklasten med ny 

takkonstruksjon, vil grunntrykket under kjellerveggen øke til 193-213 kN/m2. Dette er langt over den 

absolutte grensen på 150 kN/m2, og kjellerveggene må re-fundamenteres for å kunne håndtere 

lasten i ny situasjon. Dette ble vurdert av styret i borettslaget til å overskride både omfang av inngrep 

og kostnaden som var fornuftig å legge i en ny takkonstruksjon. Pilotprosjektet gikk med dette over i 

å se på den best mulige løsningen som var mulig å få til innenfor begrensingene til eksisterende 

konstruksjoner. 

Konklusjon: 
Eksisterende konstruksjoner er stedvis høyt utnyttet, selv etter beregningsreglene fra byggeåret. 

Skilleveggene mellom leiligheten er maks utnyttet, og kan ikke pålastes ytterligere. Det er mulig å 

etablere et tak med tilsvarende TEK-17 kvalitet, men dette vil medføre behov for en 

refundamentering av kjellerveggene på byggenes langsider. 

 

Notatet er utarbeidet av: - Sign. -      den 11.05.2022 
    Marius Bakkejord 
 
 
 
Notatet er kvalitetssikret av: - Sign. -      den 11.05.2022 
    Fredrik Bjercke 
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Veitvedt Hageby Brl. Takrehabilitering. Brannteknisk sluttrapport – 
brannkonsept. 
 
Beskrivelse av oppdraget 
Tiltaket omfatter utbedring/rehabilitering av eksisterende saltak i rekkehus på grunn av store 
fukt og ising problemer. Bygningene er oppført mellom 1952 – 54. Tiltaket skal gjennomføres 
som et pilotprosjekt i en rekke på 12 leiligheter. 

 
 
Premisser for oppdraget 
Oppdraget omfatter reparasjon og utbedring av brannskiller over eksisterende 
branncellebegrensende vegger mellom leilighetene i forbindelse med rehabilitering av 
takene. 
Bygningene er hovedsakelig oppført med bærende bygningsdeler i bindingsverk. Mellom 
hvert fjerde rekkehus er det etablert betongvegg. Kjeller er utført med bærende 
bygningsdeler i betong og stål, alle dekker er av bjelkelag i tre. Brannkonseptet gjelder for 
rekkehus i to etasjer med kjeller med to eller tre tellende etasjer i skrånende terreng oppført 
tilsvarende bygningsbrannklasse 4, jfr. BF87, tabell 31:1. Det er lagt til grunn en boenhet pr. 
vertikaldelt rekkehus. 
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Det er lagt til grunn at boligene er beboelige under reparasjonsarbeidet. Tiltaket er derfor 
forutsatt utført fra oversiden og uten tiltak under eksisterende himling i andre etasje. 
Eksisterende åser/sperrer repareres der det er behov. 
 
Det er vurdert både tilleggsisolering og forsterkning av eksisterende bærekonstruksjoner i 
prosjektet, men dette er ikke gjennomførbart da eksisterende fundamenter, eksisterende 
bærekonstruksjon og grunn (leire) ikke tåler mer last enn det som er belastet. 
 
Referansenivå 

Bygningene er antatt oppført etter byggeforskrift av 1949. Tiltaket er ikke søknadspliktig jfr. 
møtereferater pkt. P05.03. 

I henhold til Forskrift om brannforebygging §4 skal; eieren av et byggverk kjenne kravene til 
brannsikkerhet som gjelder for byggverket. Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, 
installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene 
av brann. 

I tillegg gjelder §8 for eksisterende bygninger; eieren av et byggverk skal sørge for å 
oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som kommer frem 
av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere 
byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende 
tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan 
gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Videre sier veilederen 
følgende; Branntekniske avvik som anses å ligge utenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig 
ramme, kan eksempelvis være at bærende hovedsystem, sekundære bærende 
bygningsdeler, etasjeskiller og lignende ikke oppfyller utprøvde og anerkjente løsninger 
(preaksepterte løsninger). I byggverk med slike avvik, kan det være nødvendig å foreta en 
helhetlig kartlegging av status og vurdere de tekniske og/eller organisatoriske tiltak som gir 
best sikkerhet i forhold til investeringene (risikoanalyse).  

 
Siden tiltaket, jfr. Forskrift om brannforebygging §8, skal gjennomføres etter byggeforskrift av 
1985 eller nyere forskrift er de branntekniske løsningene utarbeidet med grunnlag i 
Byggeforskrift av 1987 med tilhørende veiledning Rett og Slett.  
 
Metode 
Den branntekniske vurderingen er basert på bilder tatt av prosjektet og tegninger utarbeidet 
av arkitekt samt e-post korrespondanse og Teams møter. Bygningene er ikke befart på 
stedet. Det er ikke utarbeidet branntegninger. Arkitekt her utarbeidet detaljtegninger som 
viser de branntekniske detaljene. 
Løsningene er vurdert innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Løsningene er 
basert på preaksepterte løsninger tilpasset den faktiske situasjonen. Det er benyttet 
anerkjent litteratur som byggdetaljer, Fleretasjes trehus, montasjeanvisninger, o.l. for å 
dokumentere løsningene. Enklere beregninger er gjort det det har vært nødvendig for å 
vurdere løsningene. 
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Forutsetninger 
Byggeforskrift av 1987 med veiledning er lagt til grunn. 
I utgangspunktet rekkehus i to plan og kjeller. Stedvis kan kjeller være innredet slik at 
kjelleren er tellende etasje. Det er lagt til grunn at alle etasjer har utgang, balkong eller vindu 
som rømningsvei direkte til det fri. 
 
Ant tellende etasjer: 2 (evt. 3 med skrånende terreng og mulighet for 

vindusrømning) 
Bruksområde:    Boliger (kap. 31) 
Bygningsbrannklasse:   4 
Brannmotstand til skillevegg:  B30 
Brannkrav til gesims:   Underkles i avstand 2 meter fra skillevegg 
Brannkrav eksisterende åser:  R15 med opprinnelig beregnet snølast 
 
Mellom rekkehusene er det dobbel skillevegg med stenderverk 2 x 3 tommer med åser lagt 
på toppsvill med skrå støtteklosser. For hvert fjerde rekkehus er det vertikalt brannskille av 
betong. 
 
Brannteknisk vurdering av detaljløsninger 
 
Dobbel skillevegg av bindingsverk: 

 
Illustrasjon 1 
 
Generell vurdering 
Hensikten med løsningen er å hindre brannspredning mellom leilighetene i 
takkonstruksjonen og i hulrom mellom undertak og taktro. Løsningen skal også hindre 
brannspredning inn i hulrommet i bindingsverksveggen. 
Eksisterende brannskillevegg (av bindingsverk) mellom leilighetene er ikke en del av tiltaket, 
evt. skader som oppstår må repareres med tilsvarende eller bedre platekledning en 
eksisterende (f.eks. 2 x13 mm gips vil være tilfredstillende). 
Eksisterende åser som har anlegg på skillevegger er beregnet til brannmotstand R15 med 
dimensjonerende snølast fra når bygningene ble oppført, jfr. notat fra RiB. Åsende er delt 
over skillevegg mellom leilighetene. 
Da utbedringen må utføres fra oversiden vil det ikke være mulig å etablere en komplett 
preakseptert løsning, det er derfor vurdert at hver side av takkonstruksjonen skal tilfredsstille 
brannmotstand B15 som samlet vil gi brannmotstand B30 jfr. BF87 kap. 30:3221. 
Tilsvarende gjelder for tetting av hulrom mellom undertak og taktro som tettes i to separate 
linjer og en midtlinje. 
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Detaljert beskrivelse av løsningen 
Beskrivelsen må ses i sammenheng med arkitektdetaljtegning 1028.5030.B. 
1. Det dyttes min. 20 mm Conlit 150 isolasjon ned mellom toppsvillene for å hindre 
brannspredning ned i konstruksjonen. Tykkelsen på Conlit tilpasses avstanden mellom 
stenderne. Hensikten er å hindre hurtig brannspredning ned i hulrommet i skilleveggene hvis  
isolasjonen i takkonstruksjonen ramler ned. 
2. Det legges steinull fra midt i skilleveggen mellom leilighetene i bredde 600 mm til hver side 
av skilleveggen. Det er viktig at steinullisolasjonen brytes på midten slik at sammenbrudd på 
den ene siden ikke drar med seg steinull på motsatt side. 600 mm steinull tilsvarer 
beskyttelse av bakenforliggende konstruksjoner i 120 minutter, svakeste punkt med ca. 110 
mm steinull tilsvarer 22 minutter jfr. Brannsikre trehus. V2, pkt. 5.2.1.2. Steinull i bredde 600 
mm på hver side av veggen er sammenlignet med anbefalingene for brannvegg i BF87, Rett 
og slett 30.621. Steinullisolasjonen fastholdes med 1,5 mm ståltråd c/c 350 mm, festet med 
min. 50 mm kramper jfr. byggdetaljer 520.321, pkt. 46. Løsningen tar hensyn til varierende 
type underliggende himling og vil ikke være avhengig dens utførelse. 
3. Hulrom mellom undertak og taktro som tettes i to separate linjer og en midtlinje med 
samlet min. 320 mm steinull jfr. byggdetaljer 524.305, pkt. 39 (angitt ca. 330 mm uten lekter). 
Løsningen med tverrgående lekter vurderes bedre enn angitt i byggdetaljbladet og vil gi en 
tosidig løsning. 
 
Skillevegg av betong: 

 
Illustrasjon 2 
 
Generell vurdering 
Hensikten med løsningen er å hindre brannspredning mellom leilighetene i hulrom mellom 
undertak, betongvegg og taktro. 
Eksisterende brannskillevegg (av betong) mellom leilighetene er ikke en del av tiltaket. Det er 
lagt til grunn at betongveggen har tilfredsstillende brannmotstand B30. Åsene er lagt opp i 
slisser på hver side av betongvegg. Utbedring av brannskille i takkonstruksjonen over 
betongveggen kan utføres iht. preaksepterte løsninger i byggdetaljer. 
 
Detaljert beskrivelse av løsningen 
Beskrivelsen må ses i sammenheng med arkitektdetaljtegning 1028.5030.B. 
1. Hulrom over betongveggen og mellom undertak og taktro som tettes i en midtlinje med 
samlet min. 300 mm steinull jfr. byggdetaljer 524.305, pkt. 46. Løsningen utføres da i 
henhold til preakseptert løsning gitt i byggedetaljene. 
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Detalj ved takutstikk ved skillevegg av bindingsverk eller betong: 

  
Illustrasjon 3 og 4 
 
Generell vurdering 
Hensikten med løsningen er å hindre brannspredning forbi brannskilleveggen mellom 
leilighetene inne i gesimskassen. 
 
Detaljert beskrivelse av løsningen 
Beskrivelsen må ses i sammenheng med arkitektdetaljtegning 1028.5021 og 1028.5022. 
1. Tetting av hulrom mellom undertak og taktro føres ut over gesims til forkantbord. 
Gesimsen utføres tett i underkant med f.eks. 15 mm OSB/kryssfiner og fylles med steinull i 
samme bredde som tettingen for henholdsvis bindingsverksveggene og betongveggene. Det 
monteres en «kloss» på hver side av steinullen. 
 
Detalj takutstikk, plassering av hulromsventil: 

 
Illustrasjon 5 
 
Generell vurdering 
Hensikten med etablering av hulromsventiler på hver side av brannskille er å hindre hurtig 
brannspredning i hulrommet i gesims og mellom undertak og taktro fra nødvendige 
luftespalter i gesims og bak kledning. 
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Detaljert beskrivelse 
Beskrivelsen må ses i sammenheng med arkitektdetaljtegning 1028.5020. 
1. Hulromsventiler med brannmotstand EI30 plasseres i hulrom mellom undertak og taktro, 
jfr. montasjeanvisning for Securo hulromsventiler, side 8, fig. 4. 
2. Hulromsventilene plasseres i avstand 1,8 meter ifra branncellebegrensende vegg (samlet 
ca. 2 meter inkl. veggtykkelse + lekt) mellom leilighetene jfr. Rett og Slett, side 87. 
 
Detalj ved møne over skillevegg: 

 
 

Illustrasjon 6 og 7 
 
Generell vurdering 
For å ivareta lufting av taket skal det etableres luftelyre på møne. Hensikten med løsningen 
er å hindre brannspredning i hulrommet over branncellebegrensende vegg mellom 
leilighetene. 
 
Detaljert beskrivelse 
Beskrivelsen må ses i sammenheng med arkitektdetaljtegning 1028.5011. 
1. Føres luftelyren kontinuerlig over brannskilleveggen mellom leilighetene tettes luftelyren i 
samme bredde som mellom undertak og taktro med steinull. Bredden tilpasses som for 
bindingsverksvegg og betongvegg. 
2. Alternativt kan luftelyren brytes over brannskillevegg i samme bredde som tetting mellom 
undertak og taktro. Bredden tilpasses som for bindingsverksvegg og betongvegg. 
 
 
 
Med hilsen 
SteG AS 

 
Steffen Lande 
Ingeniør 
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Bygningsfysisk notat – Veitvedt hageby 
 

Innledning 
Dette notatet er skrevet som et dokumentasjonsnotat etter prosjekteringen av pilotprosjektet for 

takrehabiliteringen på Veitvedt Hageby. 

Pilotprosjektet har gått ut på å finne gjennomførbare løsninger for takrehabilitering uten å utføre 

noen arbeider innenfra, noe som blant annet har gitt en alternativ utførelse av dampsperresjikt. 

Taket skal til en viss grad tåle beboere med ulike bomønstre og stå seg gjennom rehabiliteringer og 

oppussingsprosjekter. 

Utforming av taket 
Eksisterende tak har et fall på ca. 11o og er bygget som luftet åstak med lufting mellom vindsperre og 

undertak. Lufting skjer kun ved raft. Bjelkelaget er på 200 mm delvis fylt med isolasjon. 

Avrenning skjer til utvendig taknedløp ved raft. 

Ny løsning 
Det er ikke aktuelt med løsninger som endrer utformingen og utseende på bygget, og nye løsninger 

baserer seg på eksisterende utforming. Utforming av luftespalte er basert på krav stilt i byggforsk 

detaljblad 525.101 Skrå, luftede tretak med isolerte takflater. 

Dampsperre 
Ettersom dampsperra ikke kan monteres innenfra må det legges opp til en løsning hvor den 

monteres mellom taksperrene. Dette kan gi noe diffusjon gjennom åsene, men er beste mulige 

gjennomførbare løsning. For å sikre lufttetthet skal dampsperren tettes med tape eller en klebende 

tettelist og klemlist mot åsene for å sikre tettest mulig overgang.  

Dampsperren monteres 50 mm opp i åsene for å gi beskyttelse mot innfesting innenfra og fremtidige 

rehabiliteringer og oppussingsprosjekter. 

Det anbefales å benytte en smart dampsperre med variabel diffusjonsmotstand for å tillate noe 

uttørking inn i rommet. Ved høy relativ fuktighet i konstruksjonen vil dampsperren være mer 

diffusjonsåpen og gi ekstra sikkerhet ved lekkasjer. 

Løsningen er simulert i Wufi PRO 6.5 med Intello plus smart dampsperre med SD = 0,25 – 25 m, men 

tilsvarende produkter fra andre produsenter, som f.eks. Isola AirGuard Smart2 vil gi tilsvarende 

resultat. 

Isolasjon 

Det isoleres med totalt 200 mm mineralull,  ≤ 0,037 W/mK, hvorav 50 mm plasseres under 

dampsperren og resterende 150 mm legges mellom dampsperre og vindsperre. 

Vindsperre/undertak 
Det skal etableres et dampåpent undertak som har noe fuktbuffringsevne (kondensopptak). 

Vindsperra skal tåle fall ned mot 10o og ha Sd < 0,5 m. Skjøter i vindsperra skal tettes iht. 

leverandørens anbefalinger. 
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Tyvek Soft Pro Xtra tilfredsstiller kravene som er satt, men andre produsenter kan også være 

aktuelle. 

 

Luftespalte 
Det etableres lufting i mønet og ved raft, som gir en lengde på luftespalten på under 7,5 m. Iht. 

Byggforsk detaljblad 525.101 tabell 33a skal sløyfehøyden i luftespalten være ≥ 36 mm. 

Langsgående spalteåpning i møne og raft skal være tilsvarende som sløyfehøyden, men sikres med 

netting med minimum 60 % åpningsareal. 

Eventuelle hindringer for brannspredning ivaretas i brannprosjekteringen. 

Taktro og tekking 
Det skal etableres en bærende taktro av trebaserte plater eller panel. Løsning velges av utførende, 

men det settes krav til produkter med dokumenterte egenskaper og godkjent bruk som taktro. 

Produsent av taktekking kan sette egne krav til taktro. 

Taktekkingen anbefales utført med ett- eller to lag bitumenbasert takbelegg. Produkt velges av 

entreprenør. 

 

Avvik 
Gjennom rehabiliteringen kan det forekomme avvik i eksisterende bygg som må håndteres i av 

entreprenør og prosjekterende. Ved isolasjonstykkelser ≥ 200 mm og takfall ≥ 10o benyttes 

løsningene beskrevet i dette notatet.  

Detaljer 
Under vises detaljer slik de foreligger fra ARK, og som er grunnlag for utførelsen. 
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Dampsperre
festes med teip
e. SIGA Primur

og klemlekt

Luftelyre

Isolasjonen holdes fast med
ståltråd med diameter minst
1,5 mm, minst tre per
isolasjonsplate og maks c/c
350 mm.  Ståltråd festes med
minst 50 mm lange kramper.
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festes med teip
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Luftelyre tettes
med mineralull

Isolasjonen holdes fast med
ståltråd med diameter minst
1,5 mm, minst tre per
isolasjonsplate og maks c/c
350 mm.  Ståltråd festes med
minst 50 mm lange kramper.

Dampsperre
festes med teip
e. SIGA Primur

og klemlekt
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Detalj møne ved skillevegg, uten luftelyre
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48mm spalte med
netting min 60%
åpningsgrad

Yttervegg:
UTSIDE
ventilert fasade med vert. trekledning
vindtettingsduk
48x48 etterisolering (fra ca. 2011)
98x48 bindingsverk med minerallull
dampbremse (papp)
20mm trefiberplate
innvendig kledning (variabel)
INNSIDE

Takkonstruksjon
UTSIDE
Bitumenbasert takbelegg, 1 el. 2 lag  BROOF (Ta)
Taktro: min 15mm OSB/3  el. rupanel
48mm sløyfer
undertak Tyvek pro xtra
198x48mm bjelkelag med:
- 150mm glassull
- Dampsperre - Hunton Intello
- 50mm glassull
innvendig kledning (variabel)
INNSIDE

Dampsperre
festes med teip
e. SIGA Primur

og klemlekt

Ny kantbjelke

Eks. kloss

Ny takutstikk

hulromsventil, 1,8m
på hver side

Kloss

Overgang eks.
og ny vindtetting

tettes med teip

Isolasjonen holdes fast med
ståltråd med diameter minst
1,5 mm, minst tre per
isolasjonsplate og maks c/c
350 mm.  Ståltråd festes med
minst 50 mm lange kramper.

2022-03-09
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MERKNADER

Pilotprosjekt takrenovering

1:2 (A1)

min 15mm OSB/3
el. kryssfiner

Yttervegg:
UTSIDE
ventilert fasade med vert. trekledning
vindtettingsduk
48x48 etterisolering (fra ca. 2011)
98x48 bindingsverk med minerallull
dampbremse (papp)
20mm trefiberplate
innvendig kledning (variabel)
INNSIDE

Takkonstruksjon
UTSIDE
Bitumenbasert takbelegg, 1 el. 2 lag  BROOF (Ta)
Taktro: min 15mm OSB/3  el. rupanel
48mm steinull/rockwool
undertak Tyvek pro xtra
198x48mm bjelkelag med:
- 150mm steinull/rockwool
- Dampsperre - Hunton Intello
- 50mm steinull/rockwool
innvendig kledning (variabel)
INNSIDE

Dampsperre
festes med teip
e. SIGA Primur

og klemlekt

Ny kantbjelke

Eks. kloss

Ny takutstikk

Overgang eks.
og ny vindtetting
tettes med teip

Isolasjonen holdes fast med
ståltråd med diameter minst
1,5 mm, minst tre per
isolasjonsplate og maks c/c
350 mm.  Ståltråd festes med
minst 50 mm lange kramper.
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Pilotprosjekt takrenovering

1:2, 1:5 (A1)

Skill
ev

eg
g s

tip
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Takkonstruksjon
TOPP

Bitumenbasert takbelegg, 1 el. 2 lag BROOF (Ta)
Taktro: min 15mm OSB/3  el. rupanel

50mm steinull/rockwool
hullrom tettes med steinull/rockwool

min 15mm OSB/3  el. kryssfiner
bord

BUNN

ca 526

150 150

2022-03-09
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Pilotprosjekt takrenovering

1:3 (A1)

Eksisterende skillevegg:
- innvendig kledning (variabel)
- 20mm trefiberplate (variabel)
- ca.78mmm bindingsverk
- min 20 mm Conlit 150 isolasjon dyttes mellom
   stendere (tykkelse tilpasses avstand mellom stendere)
- ca.78mmm bindingsverk
- 20mm trefiberplate (variabel)
- innvendig kledning (variabel)

Takkonstruksjon
UTSIDE
Bitumenbasert takbelegg, 1 el. 2 lag BROOF (Ta)
Taktro: min 15mm OSB/3  el. rupanel
50mm steinull/rockwool
undertak Tyvek pro xtra
198x48mm bjelkelag med:
- 150mm steinull/rockwool
- Dampsperre - Hunton Intello
- 50mm steinull/rockwool
innvendig kledning (variabel)
INNSIDE

Ås stiplet
ca 285 ca 285

150 150

Isolasjonen holdes fast med
ståltråd med diameter minst
1,5 mm, minst tre per
isolasjonsplate og maks c/c
350 mm.  Ståltråd festes med
minst 50 mm lange kramper.

Isolasjon brytes Isolasjonen holdes fast med
ståltråd med diameter minst
1,5 mm, minst tre per
isolasjonsplate og maks c/c
350 mm.  Ståltråd festes med
minst 50 mm lange kramper.

ca 200

20 78 ca 40 78 20

Eksisterende skillevegg:
- innvendig kledning (variabel)
- 20mm trefiberplate (variabel)
- ca.160mm betongvegg
- 20mm trefiberplate (variabel)
- innvendig kledning (variabel)

Takkonstruksjon
UTSIDE
Bitumenbasert takbelegg, 1 el. 2 lag BROOF (Ta)
Taktro: min 15mm OSB/3  el. rupanel
ca 50mm steinull/rockwool over betong
steinull tett rundt betong
undertak Tyvek pro xtra
198x48mm bjelkelag med:
- 150mm glassull
- Dampsperre - Hunton Intello
- 50mm glassull
innvendig kledning (variabel)
INNSIDE

Dampsperre
festes med teip.
Betong må
primes før!

Ås stiplet
50

Isolasjon tett rundt betong

20 160 20

ca 70 160 ca 70

300

Detaljsnitt bindingsverk skillevegg

Detaljsnitt betong skillevegg
2022-03-09
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