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Nygård Terrasse Boligsameie
Er et boligsameie på Etterstad i Oslo som Selvaag Prosjekt tidligere har gjennomført tilstandsvurdering, takrehabilitering og garasjerehabilitering for. Selvaag Prosjekt og Boligsameiet har nylig
signert samspillsavtale og skal nå i gang med rehabilitering av fasader herunder betongrehabilitering og overflatebehandling, fjerne eksisterende tre rekkverk og bytte til nytt rekkverk, utskifting av
råteskadet panel + tilvalg som innglassing og innbygging.

Garasjeanlegg
Flere garasjeanlegg har skader i betong og
armeringsjern pga veisalt, fukt- og vanninntrenging. Vi har god kompetanse og utfører
rehabilitering av garasjeanlegg for borettslag
og boligsameier. Vi har nylig signert flere
samspillsavtaler på rehabilitering/ påbygg /
ombygging av garasjeanlegg – både for
Skøyen Terrasse BS, Tokerudfeltet og
Gjerrebogen Borettslag.

Nye energiløsninger
Mange boligsameier og borettslag fra 60 tallet
og utover bruker mye ressurser for at blokkene
fortsatt skal være attraktive og konkurransedyktige i markedet. Trafoer og strømanlegg er
ikke dimensjonert for dagens behov, med strømkrevende husholdningsmaskiner, økende krav
til komfort og inneklima. I senere tid har også
behovet for ladding av el-biler hatt sitt inntog.
Selvaag Prosjekt har bistått mange sameier og
borettslag med å gjøre blokkene mer energivennlige og med økt komfort, ved å tilleggsisolere vegger, tak og garasjer samt bytte vindu
og dører.
Vårt nyeste tilbud er nå system for smartenergi som gjør at de enkelte blokkene kan ha
egenprodusert strøm. Ved kombinasjon av energibrønner, varmepumpe og blokkenes varmtvannsberedere vil energibehovet til oppvarming
av forbruksvann gå ned. Ved å kombinere dette
med batteriløsning og solceller kan strøm fra
solcellene lagres på batteriene til bruk når
toppbelastningen er størst og tilgjengelighet på
nettet er liten og med høy pris.
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Effekten er reduserte kostnader til energi både
for sameiet/borettslaget og den enkelte beboer.
Løsningen «smartenergi» vurderes ofte mot en
alternativ investering i oppgradering av lokal
trafo evt. inntakskabler – slik at totalpakken
for den enkelte sameier/boligsameie blir langt
mer attraktiv hvor kost/nytte vurderinger går i
fordel av smartenergi.

Moss
Selvaag Prosjekt er stadig på jakt etter å
etablere seg i store utbyggingsområder Selvaag
har hatt. Vi har den siste tiden etablert oss i
Moss hvor vi har arbeider for blant annet Refsnes
Terrasse BS, Refsnesalleen 2 BRL, Gjerrebogen BRL. I tillegg jobber vi med flere spennende
prosjekter i tidligfase.
Bor du i et Boligsameie eller Borettslag i Moss
og omegn og ønsker et uforpliktende møte med
Selvaag Prosjekt? Ta kontakt med oss!
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Selvaag Prosjekt på Facebook
Besøk oss gjerne på facebook for
nyheter, referanseprosjekter o.l.
Gå gjerne inn på
www.facebook.com/selvaag-prosjekt/
og lik siden vår for oppdateringer.

