
Fasadeprosjektet 2010-2011 
 
De første planene vedrørende rehabilitering av fasadene ble allerede luftet høsten 2007. På 
generalforsamling i 2008 gav generalforsamlingen styret mandat til å innhente anbud på 
oppussing av samtlige fasader.  
 
Som konsulent og byggeleder engasjerte styret siv. ing. Rune Løvaas. I første omgang skulle 
Løvaas utarbeide tilstandsrapporter og kalkyler for ulike alternativ til oppussing.  Dette 
planarbeidet lå ferdig februar 2009. 
 
På generalforsamling april 2009 presenterte Løvås hovedtrekkene i tilstandsrapporten som var 
utarbeidet. 
 
I løpet av 2009 ble det innhentet priser på arbeidet. Samtlige vinduer ble vurdert av 
byggmester Nøttveit.  
 
I løpet av første halvår 2010 ble entreprenør Strand AS valgt til å utføre arbeidet og møte- 
regimet ble etablert med representanter fra entreprenør og boligselskapet.  
 
Fase 1 
Fase 1 var et pilotprosjekt i Bekkeveien 15. Det startet i midten av juni 2009. En del 
justeringer ble gjort underveis med hensyn til overflatebehandling. 
 
Fase 2  
Oppstart fase 2 var i begynnelsen av september 2010 og skulle omfatte husene i Vognstølen 
31, 33, 35 og 37. Rutiner var på plass fremdriften var god til å begynne med, men 
utfordringene kom på løpende bånd når temperaturen sank til -10 grader i desember.  
 
Fase 3 
Etter 2 mnd. planlagt driftstans var det oppstart av fase 3, 1. mars 2011. De resterende husene 
stod nå for tur, dvs Bekkesvingen 4, 6, 8, 1, 3, 5, Bekkeveien 16, Bekkesvingen 3a og b, 5a og 
b.  
 
Overtagelsesprotokoll ble undertegnet 23.november 2011. 
 
Arbeid som er utført: 
Samtlige fasader er sandblåst eller skrapt, for så å bli rengjort og høytrykkspylt. På deler av 
sokkeletasjene som ble sandblåst er det påført nytt lag med puss. Deretter fikk fasadene 2 
lag/strøk med grunning og 2 strøk maling.  
 
Altanene er vasket, oljet og malt. 
 
På fasadene i vest og øst er ca. 50 % av overfalsene skiftet. Ca. 50 % av vinduer i fellesareal 
og i leiligheter ble skiftet ut og erstattet av vinduer med aluminiums karmer. De resterende 
vinduene og alle dører ble malt. 
 
Alle nedløpsrørene fra takrennene er skiftet ut med nye. 
 
Ca 50 % av utvendige trapper ble utbedret. 
 


