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Informasjon om  
fasaderehabiliteringen 
 

Nå er det bare en drøy uke til fasaderehabiliteringen starter for alvor og stillasene begynner å vokse fram 
rundt Blindernveien 2! Mange har allerede hatt besøk av entreprenøren for å ta mål av vinduer, resten får 
beskjed i postkassa etter hvert som det nærmer seg deres tur. 

 

På årsmøtet 24. februar ble det gitt mye informasjon om fasaderehabiliteringen. Dette skrivet inneholder 
et sammendrag for seksjonseierne som ikke var på møtet. 

 

I tillegg er det med en del annen informasjon som er nyttig for alle seksjonseierne og beboerne. 
Styret og byggekomitéen ber om at alle leser informasjonen – du vil få bruk for det! 
 

Har du spørsmål, kommentarer eller innspill? Send en epost til byggekomiteen@blindernveien.no eller 
styret@blindernveien.no, eller legg en lapp i styrepostkassa (bruk helst e-post dersom du har). 

 

 

Innhold i informasjonsskrivet: 
- Litt historie om blokkene våre 
- Bakgrunn for rehabiliteringen 
- Hva skal gjøres nå i 2014? 
- Jevnlig informasjon til seksjonseiere og beboere 
- Tidsplan for rehabiliteringen 
- Vinduer 
- Balkongdører 
- Stillaser, riggområde og brakker for arbeiderne 
- Støy 
- Finansiering, bl.a. om ekstraordinær innbetaling Blindernveien 2 
- Vaskeriene 
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Litt historie om blokkene våre 
Blindernveien 2 og 4 ble oppført i 1958 og 1959, og er tegnet av arkitekt Sverre Poulsen (1892-1987). 
Poulsen er kjent for en rekke bygninger i Oslo og resten av landet. Han laget hovedsakelig funksjonalistisk 
arkitektur, men tegnet også bygninger som Grefsenkollen restaurant i nasjonalromantisk stil. Poulsen var 
sterkt inspirert av bl.a. Le Corbusier og og den nederlandske arkitekten Willem Marinus Dudok, og datidens 
nye boligideer om sol, lys og luft for beboerne. Poulsens største prosjekter var de funksjonalistiske 
bygningene på “nedre Marienlyst” (store deler av området mellom Suhms gate og Majorstua), blokkene 
våre i Blindernveien og Folkvang-prosjektet på Grefsen. 

 Kjellerne og sokkeletasjene ble støpt sommeren 1958 med tradisjonell forskaling og armering. Til 
resten av bygningskroppen ble det valgt en ny, moderne og lite utprøvd metode: betongstøping av søyle 
og andre bærende konstruksjoner med glideforskaling. Byggene var de første i Norge som ble oppført med 
denne byggemetoden. Råbyggene ble reist på bare 10 dager (!) i en kontinuerlig støpeprosess med én 
etasje i døgnet. Deler av byggearbeidet skjedde midtvinters, og gav ikke de helt beste tørkeforholdene for 
betongen… Les mer om blokkene og byggehistorien på http://blindernveien.no/om/.  

 Blokkene våre havnet på Byantikvarens Gule liste i 2013, og Byantikvaren skrev bl.a. «Blindernveien 
2 og 4 har høy verneverdi, både i arkitektonisk, bygningsteknisk og kulturhistorisk sammenheng.» og har 
senere kalt blokkene for «fremragende eksempel på 50-talls-funkis». 

 

Bakgrunn for rehabiliteringen 
Fasadene har tidligere vært rehabilitert i flere omganger, senest i 2000 og 2005. I de siste 
rehabiliteringene ble armeringsjernene sveiset på nytt, skadet betong skiftet ut og overflaten malt. 
Rehabiliteringene har bare delvis vært vellykket; armeringsjernene er solide og stabile, men selve 
betongoverflaten er utsatt for forurensning og fuktighet. Se for øvrig tidligere årsmøtepapirer på 
http://blindernveien.no/om/arsmeldinger/.  

 Styret har utredet fasaderehabiliteringen over flere år, og fire årsmøter har behandlet saken. På 
årsmøtet våren 2012 ble det lagt fram et grovt kostnadsoverslag med skisse til finansiering. Årsmøtet 
vedtok at det skulle utredes nærmere rehabilitering med og uten etterisolering av fasadene. Styret 
engasjerte OBOS Prosjekt AS for å lage et mer nøyaktig kostnadsoverslag og forslag til finansiering.  

 Ekstraordinært årsmøte høsten 2012 vedtok at fasadene skulle etterisoleres (rehabilitering uten 
etterisolering ble forkastet).  

 Årsmøtet i 2013 vedtok at alle vinduer som er eldre enn tre år skal skiftes i forbindelse med 
fasaderehabiliteringen, og at det ikke skal foretas utvidelser av balkongene. Videre vedtok årsmøtet å 
kreve inn 600 000 kr i ekstraordinære innbetalinger fra seksjonseierne i juni 2013.  

 Årsmøtet i 2014 vedtok endelig finansieringsplan. Det ble vedtatt å kreve inn 600 000 kr i 
ekstraordinære innbetalinger i B2. Det blir ikke ekstraordinære innbetalinger i B4. 

 

Hva skal gjøres nå i 2014? 
Kort oppsummert skal vi:  

● Etterisolere hele fasaden utvendig med 10 cm isolasjon; veggene vil bli 14 cm tykkere. Fasaden 
vil se nesten helt lik ut etter rehabiliteringen: Alle søyler, striper o.a. detaljering i betongen vil bli 
opprettholdt. Fargen vil tilbakeføres til den originale (litt mørkere blåfarge enn i dag, ganske lik 
gråfarge), og blåfargen vil trekkes helt ned til bakken. Skiferplatene som ligger ned mot bakken i 
første etasje vil bli beholdt.  

● Etterisolere taket med 20 cm isolasjon, skifte hele takbelegget og skifte alle beslag. 
● Etterisolere overbyggene under leilighetene som ligger over dagens vaskerier + leilighetene over 

inngangspartiet. 
● Skifte alle nedløpsrør fra balkongene i 3-romsleilighetene. Nedløpsrørene inne på balkongene vil 



3 

fjernes, nedløpsrøret på utsiden av balkongene vil utvides. 
● Legge varmematter på de åpne balkongene i 3-romsleilighetene i 11. etasje. 
● Skifte alle vinduer. Vinduene må flyttes 10 cm ut, så vi får litt bredere vinduskarmer innvendig. 

Nye skiferbrett under vinduene. 
● Skifte mange balkongdører: Hver enkelt seksjonseier kan selv velge om hun/han ønsker å skifte 

dør. 
 

Thorendal AS er valgt som entreprenør  for fasaderehabiliteringen. Thorendal er en av Oslos største 
aktører innen utvendig rehabilitering, og har spesialkompetanse innen murpuss, betongrehabilitering og 
maling. Thorendal er et stort firma, har gode rutiner for kvalitetssikring og alle kompetansebevis for 
betongrehabilitering. De etterisolerer ca 10 000 kvadratmeter i året, og har mye erfaring fra tilsvarende 
bygg som våre.  

 Etterisolering og rehabiliteringen av begge blokkene, med utskifting av alle vinduer, vil koste 20 
millioner kroner for begge blokkene til sammen.  

 

Jevnlig informasjon til seksjonseiere og beboere 
Styret og byggekomitéen vil legge ut fortløpende informasjon på www.blindernveien.no. Denne 
informasjonen blir også hengt opp på oppslagstavlene i hver oppgang. Seksjonseiere som ikke bor i 
Blindernveien bør følge med på www.blindernveien.no.  

 Dersom du savner informasjon er det veldig fint om du tar kontakt med byggekomiteen@ 
blindernveien.no eller legger en lapp i styrepostkassa. 

 

Tidsplan for rehabiliteringen 
Thorendal har laget en revidert framdriftsplan for fasaderehabiliteringen. 

Planen vil bli fortløpende justert. Støyende arbeid vil bli spesielt varsel. 

 

Blindernveien 2 

Uke 9-11: Ta mål av alle vinduer, fjerne skifer nederst på veggene. 

Uke 10-11: Rigging/stillas 

Uke 12-29: Fasadearbeider 

Uke 15-27: Vindusutskifting 

Uke 30-31: Nedrigging/stillas 

 

Blindernveien 4 

Før uke 23: Ta mål av alle vinduer, fjerne skifer nederst på veggene. 

Uke 23-24: Rigging/stillas 

Uke 25-41: Fasadearbeider 

Uke 25-27 og 31-39: Vindusutskifting 

Uke 42-43: Nedrigging/stillas 
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Alle vinduer skal skiftes 
Alle vinduer vil bli skiftet. De nye vinduene får to-lags-glass med lufteventiler, produsert av NorDan1. Disse 
vinduene har svært god støydemping (fjerner 32 decibel støy) og har en U-verdi på 1,22. Vinduene 
oppfyller kravene til vinduer i nybygg (TEK10-normen). Garantitiden for vinduene er 10 år, beregnet 
levetid er 50 år eller mer.  

 Vinduene er hvite og har hvite vridere. De har treverk på innsiden og aluminium ytterside. Dette gjør 
at vinduene blir tilnærmet vedlikeholdsfrie på utsiden. Hver seksjonseier må fremdeles vedlikeholde 
vinduene på innsiden. 

 Det vil ta ca én dag å skifte vinduene i hver leilighet. I enkelte leiligheter kan det ta noe lengre tid, 
avhengig av eventuelle spesialtilpassinger. Du vil få forhåndsvarsel om tidspunkt for skifte av vinduer ca 
3 uker før de skiftes. Du trenger ikke være hjemme mens vinduene blir skiftet; dersom du er bortreist kan 
du levere nøkler til en nabo eller til styret. 

 Vinduskarmene blir ca 14 cm dypere enn i dag. Bunnen av vinduskarmene blir laget av versalite, som 
er et komposittmateriale som tåler vannsøl m.m. Vinduskarmene vil altså tåle blomsterpotter og litt 
vannsøl uten at de blir stygge.  

 Omrammingen rundt vinduene (geriktene) er planlagt som 12 cm brede lister uten profilering. Dagens 
listverk er stort sett 9,5 cm, og den økte bredden vil dekke over eventuelle skader/fargeforskjeller som 
måtte oppstå under utskiftingen. Dersom du ønsker en annen type listverk må du gi beskjed til styret som 
videreformidler dette til entreprenøren. Du må i så fall betale et lite mellomlegg.   

 Alle vinduer, karmer og listverk er ferdigmalt før oppsetting. Det betyr at det vil bli små synlige spiker 
på listverket. Disse kan lett males over. Listverket vil krympe noe i løpet av ett års tid, og du bør vente til 
våren 2015 før du fuger/maler listverket/karmene. 

 Vinduene, vindusvriderne, vinduskarmene og listverket vil være hvite. Hvitfargen heter bomull og har 
fargekode S 0502-Y. Det er en svært lys hvitfarge med litt gulskjær. Fargen er standard på alle 
ferdigmalte vinduer, dører, listverk o.l. i Norge. 

 

Hvorfor skal alle vinduer skiftes? 
Vinduene i blokkene våre er skiftet på ulike tidspunkter. Enkelte vinduer er originale, noen er fra 70-tallet, 
ganske mange ble tatt i en stor utskiftingsrunde for ca 13 år siden og sju vinduer3 er skiftet de tre siste 
årene. Det er til sammen ca 520 vinduer i sameiene. 

 Årsmøtet i mars 2013 vedtok å skifte alle vinduene, med unntak for sju vinduer skiftet siste tre år.  

 

I ettertid har det kommet tre nye momenter som gjør at også disse sju vinduene bør skiftes: 

● Entreprenøren Thorendal anbefaler svært sterkt å skifte alle vinduene samtidig. Dersom noen 
ønsker å skifte vinduer om noen år vil man måtte ta hull på det nye fasadedekket. Dette vil føre til 
potensielle skader på fasaden, og vil i tillegg gi skjemmende fargeforskjeller. 

● Byantikvaren satte blokkene våre på Gul liste sommeren 2013 (etter årsmøtet i 2013). De har gitt 
oss tillatelse til å rehabilitere fasaden under forutsetning av at vinduene får tilnærmet original stil 
og at vinduene får et helhetlig likt uttrykk. 

● Glassene i ulike vindustyper og hos de ulike vindusprodusentene kan ha ulik farge. Et trelagsvindu 
vil gi andre typer reflekser og ha en annen farge enn tolagsvinduer. Når vi først skal skifte nesten 
alle vinduene er det dumt å la det stå igjen sju vinduer med en annen farge.  

 

Seksjonseiere som har skiftet vinduer siste tre år vil få en økonomisk kompensasjon. 

 

                                                             
1 NorDan er en norsk vindusprodusent med hovedkontor i Rogaland. De ble etablert i 1926 og er blant de største vindus-
produsentene i Skandinavia 
2 U-verdi er et mål på hvor god varmeisolasjon vinduene har. I nye bygg er kravet en u-verdi på 1,2. 2 U-verdi er et mål på hvor god varmeisolasjon vinduene har. I nye bygg er kravet en u-verdi på 1,2. 
3 Styret har fått melding om at tre seksjonseiere har skiftet vinduer siste tre år. Fire vinduer hos Haller i B2, ett hos Thome i B2 og to 
hos Tønsberg i B4. 
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Valgfritt om man vil ha ny balkongdør 
Hver enkelt seksjonseier kan selv velge om hun/han ønsker å skifte dør (og betale for det). 

 Alle seksjonseiere har fått mulighet til å velge om man vil ha ny balkongdør eller ikke, og fikk velge 
mellom to alternativer. I løpet av prosessen kom det ønsker om et tredje alternativ, og seksjonseierne kan 
nå velge mellom: 

● Vanlig balkongdør med halvt glass (slik det var originalt). Ca 11 600 kr. 
● Vanlig balkongdør med helt glass (større lysflate). Ca 13 000 kr. 
● Skyvedører i dobbel bredde (bare mulig i fireromsleilighetene). Ca 21 000 kr. 

 

Styret sender ut en siste runde med informasjon om balkongdørene om noen få dager. 

 

Stillaser, riggområde og brakker for arbeiderne 
Det kommer «brakkeby» for arbeiderne 
ved innkjøringen til B2. Det blir 
lagerområde bak B2 og B4 (styret forsøker 
å få samlet lagerområdet mellom B2 og 
B4) . Vi regner med at store deler av hagen 
vil bli ødelagt i forbindelse med arbeidet, 
men dette vil settes i stand igjen etter at 
rehabiliteringen er avsluttet. 

 

 

 

 
 
 
Det vil være stillaser rundt hver blokk i ca fire måneder, halve blokka om gangen. Stillasene vil bli dekket 
med netting, slik at det vil komme lys inn i leilighetene. 

 
Husk å lukke vinduer og dører mens stillasene er oppe: Stillasene gjør at det blir lettere for eventuelle 
innbruddstyver å komme seg oppover i etasjene. Dersom du ser uvedkommende personer på stillasene: 
kontakt styret. Får du ikke tak i styret: ring politiet. 
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Støy 
Arbeidene er periodevis svært støyende: Det skal bl.a. borres inn 3000 plugger i hver blokk for å holde 
lekter og isolasjon på plass. Særlig støyende arbeid blir varslet i god tid.  

 Arbeidstid på anlegget vil være mellom kl 7 og 17. Det er ca fire måneders arbeid på hver blokk, ca to 
måneder på hver halvdel. 

 

 

Finansiering 
Fasaderehabiliteringen er planlagt finansiert ved ekstraordinære innbetalinger, salg av vaskerilokalene, 
ENØK-tilskudd og lån finansiert over det vanlige driftsbudsjettet. 

 Fasaderehabiliteringen vil trolig ikke føre til større endringer i fellesutgiftene, men det kan komme 
noen økninger. 

 

KOSTNADER B2 B4 Sum 

Rehabilitering 10 000 000 10 000 000 20 000 000 

10% ekstra (sikkerhetsmargin) 1 000 000 1 000 000 2 000 000 

SUM 11 000 000 11 000 000 22 000 000 

    

FINANSIERING B2 B4 Sum 

På konto 1. mars 2014 1 300 000 1 900 000 3 200 000 

Ekstraordinær innbetaling 2014 600 000 0 600 000 

Salg av vaskeri (netto fortjeneste) 1 200 000 1 200 000 2 400 000 

ENØK-tilskudd Oslo kommune 260 000 260 000 520 000 

Lån 7 640 000 7 640 000 15 280 000 

SUM 11 000 000 11 000 000 22 000 000 
 

 

Dersom det ikke blir bruk for sikkerhetsmarginen (10% ekstra) vil lånene reduseres tilsvarende. Det er søkt 
om lån i OBOS, Nordea, Profinans og Husbanken. Styret vil velge lånet med lavest rente og best 
betingelser, i samsvar med årsmøtevedtaket nå i 2014. 

 Årsmøtet har vedtatt å flytte vaskeriene og selge de eksisterende lokalene til leilighetsutbygging. 
Dette gir rene inntekter, samt at det kommer én ny seksjon i hvert sameie som betaler fellesutgifter. Etter 
at kostnadene til etablering av nye vaskerier i fyrrommet er trukket fra, vil vi trolig sitte igjen med 2,4 mill. 
kr for begge sameiene samlet. 

 Oslo kommune gir ENØK-tilskudd til etterisolering. Vi har fått tilsagn om 520 000 kr i støtte. 
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Ekstraordinær innbetaling Blindernveien 2 
Årsmøtet i Blindernveien 2 den 24. februar 2014 vedtok å kreve inn 600 000 kr i ekstraordinære 
innbetalinger i juni 2014. 

 Det vil ikke bli ekstraordinære innbetalinger i Blindernveien 4 i år. Den ekstraordinære innbetalingen 
vil jevne ut forskjellen i egenkapital mellom Blindernveien 2 og Blindernveien 4. 

 Det er ikke planlagt flere ekstraordinære innbetalinger i noen av sameiene. 

 

Summer som skal betales i juni 2014 

Fireroms 938 andeler 15 200 kr 

Treroms 815 andeler 13 200 kr 

Treroms 654 andeler 10 600 kr 

Første etasje 720 andeler 11 700 kr 

Første etasje 560 andeler 9 100 kr 

Første etasje 470 andeler 7 600 kr 

Første etasje 310 andeler 5 000 kr 

Første etasje 220 andeler 3 600 kr 

 

Summene er cirkasummer. Den endelige summen kan avvike med noen få kroner. 

 

Restfinansiering fasaderehabilitering 

Styret hadde opprinnelig foreslått større ekstraordinære innbetalinger i både Blindernveien 2 og 
Blindernveien 4. Det var ikke stort nok flertall for forslaget i Blindernveien 4, mens i Blindernveien 2 
stemte mer enn 2/3 for forslaget. Summen for Blindernveien 2 ble derfor justert slik at vi får jevnet ut 
forskjellen i egenkapital mellom sameiene. 

 

Vedtakene på årsmøtet kan bety at fellesutgiftene sannsynligvis må heves noe for å kunne betjene større 
lån enn planlagt. Dette vil først bli avklart ved utgangen av 2014, når alle eventuelle uforutsette utgifter 
knyttet til rehabiliteringen er klare.  

 

Vaskeriene 
Dagens vaskerilokaler skal selges for å delfinansiere fasaderehabiliteringen. Det blir etablert nye vaskeri i 
kjelleren.  

 

Dette skal gjøres:  

● Fyrrommet klargjøres for å bli halvt vaskeri, halvt fyrrom. Det bygges en sprinkelvegg som 
avgrenser vaskeriet. Det bygges plattinger for maskinene og gjennomføres støydempende tiltak. 
Elektriker og rørlegger klargjør for maskinene.  

● Det kjøpes en del nye vaskemaskiner og tørketromler for å erstatte de eldste maskinene. 
● Etter at vaskeriet er ferdigbygd i fyrrommet flyttes kortlesere og maskiner fra det gamle til det 

nye vaskeriet. Dette gjør at det blir så kort periode som mulig uten vaskeri (i praksis trolig bare et 
par dager). 

 

Endringene i vaskeriet vil koste ca 100 000 kr per vaskeri (slik det ble skissert i årsmøtepapirene i 2012). 
Overskuddet fra salget av vaskeriene vil altså trolig samlet bli ca 2,4 kr.  

 

Hvert vaskeri vil ha to vaskemaskiner, to tørketromler, tørkeskap og rulle.  


