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Norconsult AS

Ansatteid multifaglig rådgiverselskap
Leverer tekniske og økonomiske 
rådgivertjenester nasjonalt og internasjonalt
Ca. 1100 ansatte
Hovedkontor i Sandvika
23 kontorer på andre steder i Norge
Etablering i Sverige fra 2007 med 170 ansatte
Kontorer flere steder i Afrika og Østen
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Disposisjon

Hva er ombygging?
Når må dagens tekniske forskrifter oppfylles?
Kommende tekniske forskrifter
Generelle (bygningsfysiske) utfordringer
Diverse case
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Definisjon iflg. NS 3422:

Ombygging:
”Arbeider for å endre en bygnings eller et 
anleggs funksjoner, arealbruk eller standard, 
uavhengig av i hvilken grad standarden 
endres.”
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Utfordrende ombyggingsprosjekter

Industribygg til:
Næringslokaler
Boliger
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Dagens tekniske forskrifter må
legges til grunn ved en ombygging

Man skal søke kommunen om tillatelse til 
ombygging, påbygging, tilbygging, riving og 
vesentlig endring og reparasjon av 
eksisterende bygning.

Tilbygg til, og vesentlig ombygging av, 
bestående byggverk må følge bestemmelsene 
i pbl og forskrift om tekniske krav til byggverk 
(TEK).
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Det blir langt tøffere å bygge om fremover….
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Ombygging - interessekonflikter
Kommunaldepartementet (BE) - legger de 
samfunnsmessige premissene
Bevaringsmyndighetene (by-/riksantikvar)  -
stikker kjepper i hjulene?
Kommunen - balanserer lovverk og fornuftig 
skjønn
Arkitekten- drømmer om et rått industrielt 
uttrykk?
Investor/byggherre - ønsker å maksimere areal 
og profitt (?)
Kjøper/bruker - forventer høy standard
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Generelle ufordringer ved ombygging

Utgangspunktet er en "modell 1:1" - gjerne i 
dårlig forfatning.
Arealbruk og løsninger må tilpasses det 
eksisterende
Nye forutsetninger dukker opp underveis under 
riving og nedstripping
Prosjektering og ombygging foregår til dels 
parallelt
Det må ofte velges løsninger og materialbruk som 
ikke er ideelle mht varmeisolering og 
fuktsikkerhet
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Tidligere mekanisk verksted Larvik -
skal bli kontorer
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Utfordringer

Bygget er til dels gjennomfuktig 
Ingen skikkelig grunnmur - teglstein går ned i 
bakken 
Fasader og vinduer ønskes beholdt - nye 
innvendige varevindu
Tykke vegger i massiv tegl - må innvendig 
etterisoleres. 
Kuldebroproblematikk tak/vegger
Begrensede økonomiske rammer til å gjøre de 
”rett valgene” - tre og gips er billigst.
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Fuktig!
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Fougstadgaten 2 - fra trafostasjon til 
boliger (Make arkitekter as)
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Trafstasjon boliger
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Har du lyst på en 14 m dyp ett-roms
leilighet?

Nytt tak 
Ingen etterisolering av fasader 
Nye vinduer
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Når energibruk ikke er så viktig..
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Alternativ til ombygging - riving
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Oppsummering og råd på veien

Tekniske forskrifter gjelder
Tilstandsanalyse og bygningsfysisk 
egnethetsvurdering gir grunnlaget for 
planlegging av ombygging - få realitetene på
bordet så raskt som mulig!
Få igangsatt uttørking av våte 
bygningskonstruksjoner så raskt som mulig
Ha særskilt fokus på fuktsikkerhet under 
prosjekterings- og byggeprosess
Engasjer en dyktig bygningsfysiker!
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Takk for meg!

pal.kjetil.eian@norconsult.no


