OPPGRADER
En inspirasjonskilde

L

Smarte tips og gode råd når du skal oppgradere hjemmet

Gode råd
bolig. Disse boligene bærer i større eller mindre grad «preg av slitasje, elde og ukurans»,
en beskrivelse som stammer fra takstbransjen.
Med eldre boliger tenker vi gjerne på boliger som er eldre enn ca. 20 år. Tidene forandrer
seg, og endret livsstil, økonomi og behov gjør at mange som eier boliger i dette segmentet
ønsker å tilpasse boligene til vår moderne tid. Det ønsket er slettes ikke så dumt, for
mange av disse husene har behov for nye vinduer, kledning, tak og planløsning. Dette
magasinet er tenkt som en inspirasjonskilde til deg som eier eller som mest sannsynlig
kommer til å eie en slik bolig en gang.
Veiledningen er ikke uttømmende og alle prosjekt trenger forskjellig tilnærming. Bruk
gjerne oss i Artikon til ditt neste prosjekt. Vi tegner, prosjekterer og søker. På lokale
prosjekt kan vi også ta byggelånsoppfølging, taksering og oppfølging på byggeplass.
Vi står klare for å hjelpe dere!
Erik Haugen

Artikon AS
Tlf: 900 78 647 / 400 55 908
E-post: post@artikon.no

Innhold

Drømmen om å eie sin egen bolig - med den perfekte
beliggenhet i harmoniske omgivelser. Skal man få det
som man vil må man ofte inngå noen kompromisser.
Men med bevisste grep kan man likevel forvandle en eldre
bolig til et moderne og praktisk hjem.

1. Fordeler med eldre hus

Mer plass
… og bedre beliggenhet. Det er slettes
ikke så dumt å kjøpe et eldre hus. Nye

ønsker å bo.

2. ET moderne hjem

Fornyelse vs plass
Mange har stort nok hus slik det er i dag
og behovet for større plass er ikke tilstede.
Men selve huset begynner imidlertid å bli
gammelt og er i en slik stand at dere bør
bytte ut element i fasaden - og kanskje
etterisolere.
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3. Påbygg eller tilbygg

4. Brytning

5. Total makeover

Mer areal

Fasadeendring

Et godt grunnlag

Skal man øke arealet på huset er det
primært tre løsninger å velge i. Bygge
på en etasje, bygge et tilbygg - eller en
kombinasjon av disse.

Ikke vær redd for å la ny byggestil bryte
med den eksisterende. Det er i mange
tilfeller stilig å bryte med byggeskikken
fra opprinnelig byggeår. Og om dere lar
eksisterende bygg stå «urørt», kan dere
senere velge å modernisere den gamle
delen også.

Er huset både slitt, lite og gammelt så kan
en «total makeover» være tingen. Bygg på,
oppgrader og moderniser hele bygningen
- både utvendig og innvendig.

6. Hvorfor oppgradere?

7. Støtteordning FRA ENOVA

8. Hvordan komme i gang?

Økonomisk

Tilskudd

Artikon

Trenger du motivasjon? Enova gir støtte
til utbedringer på inntil ca 150.000 kroner
ved gjennomføring av energibesparende
tiltak. Det kan tilsvare kostnaden med hele
dreneringsjobben - eller etterisolasjon av
eldre yttervegger.

Dere har endelig funnet ut av hva dere
lurer på, og fått hjelp av for eksempel
Artikon til å lande tegningene. Nå lurer
dere på hvordan dere skal få gjennomført
prosjektet. Kanskje bor dere i huset også
og er klar for å brette opp ermene med
egeninnsats og pågangsmot.

9. Verdiøkning

10. Byggesøknad

11. Oppussingsfellen

Potensiale

Kommunal
behandling

Planlegging

og tidsriktig, så er det praktiske og
økonomiske årsaker til at en bør vurdere å
utbedre huset.

Rehabilitering av en eldre bolig vil i
tillegg til alle de fordelene vi tidligere
har nevnt, gi en markedsfordel ved
eventuelt salg eller takst opp mot bank og

12. Er dere klarE?

Gjennomføring
tusen på et eldre hus i løpet av de neste
årene. Da vil det være smart å bruke noen
kroner på å få det planlagt og tegnet opp
skikkelig.

4

4

i dette magasinet, skaper et behov for en
byggesøknad.
Omfang og behov er avhengig av hvilke
endringer som skal gjøres - og om det
eventuelt involverer fasade, elektrisk, rør
eller tak.

Har en sett på “Sinnasnekker’n” eller
andre tilsvarende tv-programmer, så vet
man at rehabilitering og oppussing av
boligen ikke alltid går som planlagt. Faren
ved ethvert husprosjekt er at en bommer
på både kostnad og tidsperspektiv.

1.

Mer plass

Mange boligkjøpere er etablerte med
familie og barn, hvor ønsket skolekrets

Behold den gode beliggenheten

nytt sted i ny bolig. Kjøper dere et eldre
hus er sjansen større for å få en ønsket
beliggenhet - og samtidig bo i boligen
under rehabilitering . Man skal heller ikke
undervurdere fordelen ved en allerede
opparbeidet hage. Frukttrær, bærbusker,
blomsterbed - alt dette er mest sannsynlig
allerede veletablert og er noe dere kan
nyte godt av fra første sesong.

Fordeler med eldre hus
En skal ikke bare tenke at et eldre hus bærer med seg
utfordringer og problemer. Det er nemlig mange fordeler ved
å investere i et eldre hus. Først og fremst vil det være større
sjans for å få en god beliggenhet. I dag kan nye tomter ofte
være trangt plassert og by på relativt lite areal.

KJØPER DERE ELDRE HUS

5

5

Trenger dreneringen en oppgradering må
dere nok påregne dere noe reetablering av
hagen, men ved god planlegging vil man
likevel kunne redde frukttrær og interne
støttemurer.

MER AREAL
Kanskje var huset for lite allerede ved
en familieforøkelse som gir behov for en
større bolig. Uansett lurer dere kanskje på
hvordan dere skal løse utfordringen dere
nå står ovenfor. Huset er kanskje i god
stand og heller ikke så gammelt, eller kan
det være at boligen trenger en fullstendig
oppgradering uansett? Mer areal er i alle
fall stikkordet - uansett motivasjon.

Moderne tilbygg
på eldre hus

MED GODE ARKITEKTER ER MYE GJORT
Ny stil gir bedre kvalitet og kan øke verdien på boligen.
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BEHOLD BELIGGENHETEN
Det er mange fordeler ved å oppgradere eldre hus.
Beliggenheten er en av dem.
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2.

Et moderne hjem

Mange har stort nok hus slik det er i dag og
behovet for større plass er ikke tilstede. Huset
begynner imidlertid å bli gammelt og er i en slik
forfatning at dere bør bytte ut element i fasaden.

Da kan man modernisere hele husets
fasade samtidig og sørge for økt
energisparing ved riktig etterisolering.
Konvensjonell rehabilitering av hus
estetiske utrykket. Om man etterisolerer
ytterveggene blir takutstikk mindre men
ikke helt borte. Slik blir huset kanskje
seende rart ut og brytningen gir lite
utbedring er nok også taket det samme.
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Da kan en kappe bort takutstikk og gi
huset et mer «stramt» uttrykk.
Enkelte mener at takustikk skåner
kledningen ved å gi ly for nedbør.
I værharde strøk, hvor det kan regne
“vannrett”, skånes bare 30 cm av veggen
uansett. Sintef har forsket på dette og det
er ikke dokumentert forskjell på et hus
med og uten takutstikk.

Visste du at?
Godt plasserte vinduer med
spennende størrelser og
brytninger kan gi huset et løft
fra kjedelig til spennende!

I en moderniseringsprosess kan det også
være naturlig å endre på vinduer
og plasseringen av disse. Vinduene er
som felgene på en bil; de kan være med
på å gjøre en kjedelig bil både spennende
og stilig. Slik er det også med vinduer;
godt plasserte vinduer med spennende
fra kjedelig til spennende!

3.

Påbygg eller tilbygg

PÅBYGG

TILBYGG

Skal man øke arealet på huset er det primært tre løsninger å velge i.
Bygge på en etasje, bygge et tilbygg - eller en kombinasjon av disse.

Dersom et påbygg kan gi dere bedre utsikt eller om taket uansett
kan også være relevant dersom dere ikke kan utnytte tomten
ytterligere på grunn av regulering eller andre hindringer.

FORDELER

FORDELER

- Ikke behov for grunnarbeid og/ eller betongarbeider.
- Hage og beplanting vil i større grad kunne stå urørt.
- En kan oppnå mer utsikt.
- En kan bo i boligen under byggingen.
- Påbygg i hele husets størrelse gir mye ekstra areal.

- Mindre risiko for fuktinntrenging i byggeprosessen.
- Gir mulighetene til å bryte opp med eksisterende bygg.
- En kan dele opp den totale oppgraderingen av huset.

ULEMPER

ULEMPER

- En havner noen ganger utenfor reguleringsbestemmelsene.
(Disse kan en søke om dispensasjon fra).

- Noen ganger havner en utenfor reguleringsbestemmelsene.
(Disse kan man søke om dispensasjon fra).

mye av konstruksjonen.
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Tilbygg kan dere velge dersom eksisterende bolig kan brukes som
den er, eller om plasseringen av tilbygg gir en bedre utnytting av
eiendommen.

I mange tilfeller kan en kombinasjon av påbygg
og tilbygg være tingen!
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4.

Brytning

Ikke vær redd for å la ny byggestil bryte med den eksisterende. Det er i mange tilfeller skikkelig stilig å bryte med byggeskikken fra
opprinnelig byggeår. Om dere lar eksisterende bygg stå «urørt», kan dere senere velge å modernisere det gamle.
Artikon har kunder som har bygget på med tilbygg som bryter med eksisterende, mens modernisering av det gamle er utsatt i påvente av
rimeligere løsninger i forhold til solceller- og andre innovative energiløsninger.

Moderne mot
Kontrasten mellom en moderne og en eldre byggestil
løfter hverandre og skaper et tøft uttrykk!
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Fleksibel arealøkning
Når du skal øke arealet på boligen din er
alternativene mange. Skissene under viser
muligheter for både 2 og 3 etasjer.

Det innes et hav av ulike
muligheter hvis man
ønsker endring av fasaden
på en bolig.
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Tomannsbolig
Dersom du bor i en tomannsbolig er det fullt mulig å få
tilbygg på ene eller begge enhetene. Dette tilbygget er for
tiden til behandling hos kommunen.
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5.

Total makeover

Er huset slitt, lite og gammelt kan en «total makeover» være
tingen. Bygg på, oppgrader og moderniser hele bygningen både
utvendig og innvendig. Dette er en stor jobb som fort tar et halvt
år, og som gjør huset ubeboelig i byggeperioden.
Løsninger vil imidlertid gi dere følelsen av å få et nytt hus.

“Vi er veldig fornøyde med
Artikon’s involvering og
den konkrete tilnærmingen
de hadde fra dag 1.”
- Elias Rasmussen
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God planlegging av kompetent aktør
Vi erfarte at ombyggingsprosessen krevde kunnskap og kompetanse vi selv ikke
hadde. Da var det godt å få en prosjektbeskrivelse fra Artikon som var detaljert
og oversiktlig. Dette gav oss muligheten til å velge riktige aktører ut i fra pris og
tidsestimat. Resultatet ble meget godt og vi trives godt i huset. Det er praktisk
prosessen med søknader og råd. Anbefaler alle som skal gjøre større endringer
på boligen å ta kontakt med Artikon først.
– Linn Hamnøy

ETTER
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FØR

som er nevnt over. Noen av disse prosjektene er ferdig, andre
prosjekt er under bygging og noen er under planlegging. Vi har
tegningsgrunnlag fra mange prosjekter som kan tilpasses deres
hustype. Alle husene i denne brosjyren er tegnet av Artikon.
Kanskje blir dere vår neste kunde?
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6.

En god økonomisk investering

ENERGIBRUK
I forhold til energibruk og miljøhensyn

Energisparende og miljøvennlig

underlegne når det kommer til tekniske
installasjoner og oppbygning. Det er som

Hvorfor oppgradere?

og inntil 150 mm isolasjon i gulv og tak.
Energibruken for eksisterende boligmasse
er i snitt 201 kWh/m2 mot ca 110 kWh/m2

Det er mange årsaker som motiverer oss til å oppgradere

Dette er nesten en halvering av
energibruken. Dessuten vil komforten i
huset øke betraktelig.

oppnår man en rekke praktiske og økonomiske fordeler ved å
utbedre huset.

RØR I RØR
Rørtekniske installasjoner i eldre hus er
som regel av kobber, hvor det i dag brukes
rør i rør. Dette er et system som er ansett
som tryggere og gir dobbel sikkerhet ved
vannlekkasjer.
UT PÅ DATO
Alle komponenter i et hus har også en

og komponenter. Dette er selvfølgelig
statistikk og levetiden vil til slutt være
avhengig av faktisk vedlikehold.
DRENERING
Som et viktig eksempel er dreneringen
utbedre, spesielt om en har tenkt å pusse
opp innvendig eller ta i bruk kjelleren.
Dreneringen sin funksjon er å forhindre
at fuktpåkjenninger fra utsiden trenger
inn i konstruksjonen på huset. Levetiden
på drenering er fra 20-40 år, og når man
utbedrer dreneringen får man - i tillegg til
å fjerne fuktgrunnlag - isolert yttervegger,
noe som gir grunnlag for et bedre
inneklima og mer energibesparing.
Siden huset ditt før eller siden har behov
for tekniske og konstruksjonsmessige
utbedringer, bør en se disse behovene
sammen med ønsket om et mer praktisk
og moderne hus.
KJELLER OG DRENERING
Ikke puss opp kjelleren før dere har avklart utbedringsbehov av
drenering og etterisolering.
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7.

Støtteordning fra Enova
Trenger du motivasjon?
Enova gir støtte til utbedringer på inntil ca 150.000 kroner ved
gjennomføring av energibesparende tiltak. Det kan tilsvare kostnaden
med hele dreneringsjobben - eller etterisolasjon av eldre yttervegger.

ENERGIRÅDGIVER
For å få støtte fra Enova må boligen
energimerkes, det må lages en tiltaksplan
og endelige oppgraderinger må avsluttes
med en ny energimerking av bygget. Til
dette må en bruke en energirådgiver.
Enova støtter bruk av energirådgiver med
inntil 5000,- kroner. Artikon kan være din
energirådgiver og ta seg av arbeidet nevnt
over. Dette er lettest å gjøre på bygg lokalt,
men med tilstrekkelig informasjon i form
av bilder, skisser og sjekklister kan vi gjøre
dette over hele landet.
REKKEFØLGE FOR OPPGRADERING
Husbanken, SINTEF og byggforsk har
utarbeidet Kyotopyramiden som gir en
pekepinn på hvordan en kan prioritere
hus. Kyotopyramiden viser for eksempel at
det er lite hensiktsmessig å kjøpe en god
år vil være ferdig med en oppgradering
den gir mer varme enn bygget trenger.
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KYOTOPYRAMIDEN
Prioriteringspyramide utviklet av Husbanken, SINTEF og Byggforsk.

8.

HVordan komme i gang
Planlegging og forberedelser

Hvordan komme i gang
Dere har endelig landet tegningene og
lurer på hvordan dere skal få gjennomført
prosjektet. Kanskje bor dere også i huset
og er klar for å brette opp ermene med
egeninnsats og pågangsmot.
ARBEIDSFORDELING
Er dere av kaliberet som skal gjøre mye eller alt selv må dere
sette av rikelig med tid. Huset vil kunne være mer eller mindre
kategorien og vil nok ha behov for å kjøpe mye eller alt av arbeid.
Det lar seg kanskje gjøre å bo i huset under prosessen, men dette

ombyggingsprosess med eksterne aktører ta et halvt år.
BO VEKKE?
Har dere muligheten til å bo en annen plass i byggeperioden vil
det uten tvil være den beste løsningen. Spesielt dersom prosjektet
blir så omfattende at en mister primærfunksjoner som kjøkken og

tilbygg dersom dette er behovet. Deretter kan det være en idè å
bygge eventuelle tilbygg. Til slutt oppgraderer dere eksisterende
fasade. Variasjonene kan være mange og må vurderes i hvert
enkelt tilfelle. Her kan man også velge mellom ulike løsninger - alt
etter eksisterende byggestil og ønske om fasadeendring.
BYGGELEDER OG KONTROLLØR
Har dere ikke kjennskap til bygging eller tilsvarende prosjekt kan
eller leie inn en ekstern byggeleder/ kontrollør. Velger dere
kunne være hensiktsmessig å få gjennomført noen stikkontroller
av en uavhengig kontrollør, som for eksempel en takstmann.
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BYGGELEDER OG KONTROLLØR:
Manglende kjennskap til bygging eller
tilsvarende gjør det hensiktsmessig med en
byggeleder og kontrollør

9.

Verdiøkning

MARKEDSFORDEL VED SALG
Rehabilitering av en eldre bolig vil i
tillegg til alle de fordelene vi tidligere
har nevnt, gi en markedsfordel ved
eventuelt salg eller takst opp mot bank og
Huset deres - som gjerne er plassert i et
felt med boliger fra samme tidsperiode vil skille seg ut med et attraktivt design og
teknisk oppbygning.

POSITIV VERDIØKNING
si at i de markedene vi har kjennskap til
vil et slikt inngrep sannsynligvis gi økt
verdiøkning mot tilsvarende bygg hvor en
har lagt seg på en tradisjonell oppussing.
Om en vil få dekt inn hele investeringen vil
man selvfølgelig ikke kunne garantere for.

Visste du at?
Vi har lang erfaring og er

POTENSIELL VERDIØKNING
Erfaringsmessig vil oppgradering av en eldre bolig sannsynligvis gi
økt verdiøkning, mot tilsvarende bygg hvor en har gjennomført en
tradisjonell oppussing.
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10. Byggesøknad

Omfang og behov er avhengig av hvilke endringer som skal gjøres - og om det eventuelt
involverer fasade, elektrisk, rør eller tak.
Reguleringsplanen eller kommunens
arealplan danner grunnlaget for
hva en kan bygge eller gjøre med en
eiendom eller et bygg. Det hender ikke
rent sjeldent at det blir behov for å
søke om dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplaner for å oppnå det en
ønsker. Vi har erfaring med hva som skal til
for å få saken igjennom og ser gjerne når
det ikke vil la seg gjennomføre.
Artikon har laget en informasjonsbrosjyre
som gir en god oversikt over de
ulike momentene i forbindelse med
byggeprosessen.
Vi kan ta oss av alt fra nabovarsel til
utfylling av søknad, dispensasjons-tekst,
eventuelle merknader, brukstillatelse og
ferdigattest.
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11.

Oppussingsfellen

Har en sett på “Sinnasnekker’n” eller andre tilsvarende
tv-programmer så vet man at rehabilitering og oppussing av
boligen ikke alltid går som planlagt. Faren ved ethvert husprosjekt
er at en bommer på både kostnad og tidsperspektiv.

SE MULIGHETER OG BEGRENSNINGER
Viktigheten av en god plan og
økonomistyring er meget viktig. Det
er lite som er kjedeligere enn å ikke
komme i havn med drømmehuset. Finn
deres begrensninger både økonomisk,
kunnskapsmessig og tidsmessig før
dere setter i gang. Gjør denne delen av
prosjektet til noe kjekt og få laget en
digital oversikt som hjelper dere å holde
kontroll gjennom prosjektet. Denne
oversikten vil være gull verdt også når
bygget er ferdig - for eksempel når en skal
selge huset videre eller gjøre endringer.
Uansett hvor godt en planlegger må en
være klar over at faren for brist i budsjett

ARBEIDSKRAFT
Dere vil med stor sannsynlighet sette
bort deler eller hele arbeidet til eksterne
aktører. Sørg for at de er profesjonelle,
at de bruker sjekklister og godkjente
produkter. Og ikke minst at de har kontroll
på egen økonomi. Det hjelper lite å velge
den rimeligste rørleggeren dersom jobben
blir gjort dårlig og de går konkurs før
arbeidet er ferdig. Derfor er det viktig å
kontraktsfeste avtalene som blir gjort i
forkant av arbeidet.

utfordringer for å komme i mål. Det er
for eksempel ikke alle hus som har full
takhøyde i kjeller, og kanskje lønner det
seg ikke å gjøre noe med det heller. I noen
tilfeller kan en rett og slett ikke løse ting
slik en ønsker. Kunsten er å komme på et
kompromiss som kan være med å gjøre
huset unikt; noe folk vil oppleve som
kreativt og løsningsorientert.
La det være noe av sjarmen, og ha fokus på
at dette var den beste løsningen med det
utgangspunktet dere hadde!

KOMPROMISS
Gamle hus gir oss ikke bare muligheter.
Det følger med litt hodebry og tekniske

få eller ingen som unngår dette.
Ikke overvurder deres egen kapasitet, men
husk at livet går sin gang gjennom hele
byggeprosessen. Ungene skal fortsatt på
skole, daglige aktiviteter og kanskje ha
besøk av venner i tide og utide. Kanskje er
det bedre å sette bort mer arbeid og heller
jobbe litt ekstra overtid? Artikon har en
mappestruktur med råd og tips som det er
mulig å kjøpe.
Tipsene over vil hjelpe dere til å
minimere de ulike risikoene ved et større
rehabiliteringsprosjekt - og ikke minst
unngå oppussingsfellen.
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OPPUSSINGSFELLEN
Økonomistyring og god planlegging er viktige
variabler for å unngå oppussingsfellen.

12. ER DERE KLARE?
Drømmeboligen er nærmere enn du tror
Artikon hjelper deg på veien!

et eldre hus i løpet av de neste årene. Da vil
det være smart å bruke noen kroner på å få det
planlagt og tegnet opp skikkelig.
Vi håper dette lille magasinet gir inspirasjon og
motivasjon til å begynne på prosjektet.
Det er nemlig denne typen prosjekter vi i Artikon
brenner for, og vi hjelper dere gjerne fra A til Å!
Kontakt oss for en prat allerede i dag!
HVA KOSTER DET?

pekepinn på kostnaden ved ulike alternativer.
Oppgradering og modernisering av eksisterende bygg uten noen
form for innvendig arbeid, påbygg eller tilbygg, vil kunne koste
dere ca 4-500.000,- kroner. Velger dere en total oppgradering ser vi
at en fort må ut med 2-4.000.000,- kroner.
Disse tallene må på ingen måte brukes som en garanti for hva
prosjektet vil koste, men det vil gi en pekepinn på at en ikke
kommer så langt hvis budsjettet er på 150.000,- kroner.

passer både økonomi og livssituasjon!

BYGGE NYTT?
I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å rive
eksisterende hus, for så å bygge nytt. Eller har dere en
tomt som dere ønsker å bygge på? Artikon AS har lang
erfaring med tegning av nybygg, og vi tegner bygg i
forskjellige stilarter og etter deres behov.
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VI KAN TILBY
Utarbeide søknad

Byggeprosjektperm
Få oversikt over hele byggeprosessen

Energirådgivning
Enova kan støtte ombygging

Komplett sett med tegninger

Forhåndstakst
Til banken slik at de kan vurdere ditt lån

Materialliste
Få riktig pris fra entreprenør

Byggelånsoppfølging
Flere banker krever nå dette

Fotomontering
For å få en fotorealistisk illustrasjon av et
prosjekt

Prosjektbeskrivelse
Oversikt over prosjektet og omfanget .

Trykktest
Test av lufttetthet av bygg

Takst/boligsalgsrapport/
verdivurdering/tilstandsrapport

Byggeoppfølging
Byggeplasskontroll etter nærmere avtaler

Uavhengig kontroll
Obligatorisk uavhengig kontroll av
våtrom og lufttetthet.

Reklamasjon og skadetakst

Være ansvarlig søker

Anbudsinnhenting
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Bruksendring av bygninger

Seksjonering og fradeling av tomter

