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Status rehabiliteringsprosjektet

08.09.2021

Arbeid siden sist beboermøte
-

Arbeid med utredning av sanitæranlegg pågått siden mai
Parallelt pågått arbeid med grundigere gjennomgang av
finansieringsmuligheter
Arbeid med utarbeidelse av sakspapirer til ekstraordinær generalforsamling
om hele prosjektet - planlagt 19.oktober 2021
Møter med referansegruppe om utforming

13/09/2021

Omfanget i rehabiliteringen
Pakke 1

Pakke 2

Pakke 3

Fasade- og takrehabilitering

Fasade- og takrehabilitering

Bygging av bad

Desentralisert ventilasjon

Desentralisert ventilasjon

Utskifting av innvendige vannog avløpsrør, samt
rehabilitering av avløpsrør i
grunn

1,0 m balkongutvidelse med
innglassing
Isolering av fasade i
underetasje

Utskiftning av alle varmerør
og radiatorer innomhus

Referansegruppe
-

Referansegruppen består av
-

-

Tonje Seljenes
Marianne Eidem
Sebastian Kvamme

- Bjørg Bjånesøy
- Susann Smørdal

Hittil har det vært avholdt 3 møter, og svært begrenset på grunn av
pandemien
Referansegruppen har fått innblikk i løsninger, utforming og farger i
rehabiliteringen, og har gitt sin tilbakemelding på dette
Videre planlegges det videreføring av referansegruppen i neste fase, for å gå
gjennom mer spissede detaljer, løsning for baderom etc.
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Referansegruppe
-

Innspill fra referansegruppen har vært viktige for styret, og flere har blitt tatt
inn i prosjektet.
-

-

Vurdering av dybden på balkongene
Vurdering av en mulig utvidelse
Åpningsvinduer i hjørnene på balkonger
Utvide de minste balkongene som en L-form (bytte eks dør med vindu, og ny dør)

Styret er avhengig av en involvering av beboerne, og ønsker alltid innspill.

Pakke 1
Nye fasader, vinduer og dører
Etterisolering og ny ventilasjon
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Pakke 1

Pakke 1

1Branntekniske
forhold
2
Tak

Skifte til vinduer som har brannklasse på nederste rute hvor kjølesonen er for liten.
Skifte til vinduer som har brannklasse i hele vinduet hvor horisontal avstand til annet vindu blir for liten.
Tekke om tak som ikke nylig er tekket.
Etterisolere med 200 mm på alle tak.
Rive takluker og montere overlyskupler.
Fjerne takhetter med vifter.
Utskifting av takrenner og nedløpsrør.

Yttervegger

Rengjøre fasader som ikke skal kles.
Betongrehabilitere eksponert betong på balkonger og på yttervegg i underetasjen.
Skifte vinduer og balkongdører i alle etasjer.
Rive all kledning, påforing og isolasjon
Fore på og isolere 100 mm, vindtette og montere nye fasadeplater i 1. til 3. etasje alle steder unntatt på tegl og i underetasje.

Balkonger
Ventilasjon

Rive og bygge nye balkongbrystninger.
Fjerne takhetter med vifte.
Senke himlingen i gangen og montere ventilasjonsaggregat.
Montere kombiboks på fasaden for tilførsel og avkast av luft.
Montere kjøkkenventilator med kullfilter.
Skifte til innerdører med flat terskel hvor det trengs mht. ventilasjon.

Underetasje/kjeller

Rehabilitere de utvendige trappene.
Kontrastmerke trappene.
Tilleggsisolere innside vegg mot gavl i tilfluktsrom
Fjerning av tilfluktsrommets lufteventiler i teglforblendet gavl og endring av ventilasjonsløsningen
Skifte ytterdører i underetasje
Skifte ut de store åpningsvinduer i kjeller.
Skifte ut til nye små åpningsvinduer i kjeller.
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Pakke 2
Pakke 1 + Utvide balkonger og isolere nederste etasje

Pakke 2
Pakke 1 + Utvide balkonger og isolere nederste etasje
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Pakke 2
Pakke 1

Innholdet i Pakke 1

Yttervegger

Fore på og isolere 150 mm, vindtette og montere nye fasadeplater på underetasje. Det blir platet over de
små vinduene i underetasjen.

Balkonger

Utvide balkongene med 1,0 meter. Dette gir balkonger med mulighet for lukking.

Pakke 2 - eksempel blokk 3
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Pakke 2 - eksempel blokk 16

Pakke 3
Sentralvarmeanlegg

Utskifting av alle varmerør innomhus.
Utskifting av alle radiatorer.
Forbruksmåler for vann til radiatorene.

Sanitæranlegg

Skifte alle innvendige kaldtvannsrør.
Skifte alle innvendige varmtvannsrør.
Skifte alle innvendige avløpsrør.
Fore alle avløpsrør fra stamme og frem til utvendig kum.
Bygge nye bad og skifte ut dør.
Montere forbruksmåler for varmt tappevann.
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Finansieringsmuligheter - prosessen og tilbud
Styret har med økonomirådgivere fra View Ledger innhentet tilbud på finansiering fra fire banker i juni 2021, og det har
blitt avholdt avklaringsmøter med bankene om løsninger. Bankene har tilbudt flere og ulike løsninger for rente, rentesikring
og nedbetalingstid.
For å redusere risikoen ved økte renter tilbakemelder økonomirådgiverne at de anbefaler en rentesikring i form av en
NIBOR renteswap. For private lån er det vanlig at lånene kalles «fastlån», men for større lån som dette er det flere detaljer
som legges i det. I en renteswap bindes en del av renten til en fastrente NIBOR (bankens renter mellom hverandre).
Resterende rente er bankens margin, og den forblir flytende.
Beste råd økonomirådgiverene kunne gi var en kombinasjon av tilbud fra bankene og Nordeas indikator (forecast) for
renten ett år frem i tid, 2,36%.
Det legges derfor til grunn: “10 års renteswap med oppstart om 1 år, 2,36% årlig rente, nedbetaling 40 år.

Finansieringsmuligheter - nedbetalingstid
Kalkyler på omfanget er utarbeidet av Hilleren Prosjektering, og utgjør
600 millioner ved realisering av helheten.
Styret mener en rehabiliteringen innebærer et stort økonomisk løft for
borettslaget og den enkelte beboer, og hele investeringen må
lånefinansieres og vil komme i tillegg til eksisterende fellesgjeld og
månedlig husleie.
Det vil derfor være avgjørende å få til en finansiering som vil kunne
fungere for det store flertall av beboere i Lyshovden.
For styret står det mellom 55 års nedbetalingstid og 40 års
nedbetalingstid. 40 års nedbetaling legges til grunn for sakspapirene i
til vedtak i ekstraordinær generalforsamling 19.10.2021.
55 års nedbetaling vil likevel kunne vurderes for deler av
prosjektomfanget for å få ned kostnaden, men det må vurderes i
forkant av generalforsamling 2022 når det skal lages vedtak om dette.
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Oppdatert fremdriftsplan
Styrets arbeid har blitt forsinket pga pandemien, ekstra utredning av rørfornying.
Planen presentert for beboere på informasjonsmøte er forsinket:
Plan beboermøte

Revidert plan

Definisjon av prosjektet

Høst og vinter 2020

28.05.2020 - 14.05.2021

Rammesøknad og tilbudsgrunnlag

Vår, sommer og høst 2021

01.04.2021 - 17.08.2022

Evaluering av tilbudene og kontrahering

Vinter 2021 til høst 2022

15.03.2022 - 04.01.2023

Bygging

Høst 2022 til høst 2025

04.01.2023 - 26.11.2025
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Plan for videre arbeid
-

Ekstraordinær generalforsamling med avstemming 19. oktober
“Vedtak om hvilket omfang som skal innhentes tilbud på”
Fase 2 “Rammesøknad og tilbudsinnhenting”
-

-

-

Avholde beboermøter med informasjon
Møter med referansegruppe i borettslaget om fasade og evt. baderomsutforming

Evaluering av tilbud og ny ekstraordinær generalforsamling
10.08.2022 (foreløpig dato)
“Vedtak om opptak av lån og inngåelse av kontrakter”
Fase 4 Produksjonsfase
-

Bygging fra januar 2023 til desember 2025

