
Selvaag Prosjekt AS 



 «Selvaag Prosjekt AS skal være en ledende  
totalleverandør med omtanke og skaperkraft,  

som utvikler eiendommer og virksomheter  
til glede for generasjoner»

Vår visjon



Tilstandsvurdering av bygningsmassen:  
Kirkens Nødhjelp. 

Ullernåsen Boligsameie:  
Totalrehabilitering av bygningsmassen. 

Fagfelt:

• Prosjektledelse

• Prosjekteringsledelse

• Ansvarlig søker

• Byggeledelse

• Brannsikkerhet

• Energi og miljø

• Byggeplassadministrasjon

Selvaag Prosjekt er et heleid entreprenørselskap i Selvaag Gruppen. Vi har lang erfaring og høyt kvalifiserte 
medarbeidere. Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr vi alt innen ombygging og rehabilitering, 
utvikling og verdioptimalisering av alle typer eiendom. 

Kunder:

• Borettslag og boligsameier

• Eiendomsbesittere og investorer   

   innenfor det profesjonelle 

   eiendomsmarkedet

• Næringsleietaker 

Vi bistår i alle prosjektfaser: 

• Eiendomsutvikling

• Byggesaksrådgivning

• Prosjektering med søknadsprosess

• Detaljprosjektering

• Prosjekt- og byggeledelse 

• Tilstandsrapport

• Som totalentreprenør

• FDV-dokumentasjon



Skullerudenga  
Borettslag:  
Fasaderehabilitering 

Vestliåsen Boligsameie: Nye balkongrekkverk og betongrehabilitering

Jerikoveien Borettslag:  
Bytte av vindu og dører 

Noen referanseprosjekter:
• Nygård Terrasse:  
   Tilstandsvurdering av bygningsmassen.
• Ullernåsen Boligsameie:  
   Utvendig totalrehabilitering, betongrehabilitering i  
   garasjeanlegg og oppgradering av elektrisk anlegg.
• Skullerudenga Borettslag: 
   Fasaderehabilitering. 
• Jerikovveien Borettslag:  
   Bytte av vindu og dører. 
• Vestliåsen Boligsameie:  
   Nye balkongrekkverk og betongrehabilitering. 
• Tokerudlia Boligsameie:  
   Betongrehabilitering garasjeanlegg.
• Vestlibakken Boligsameie:  
   Rehabilitering av innvendige røranlegg.
• Dynekilgata Borettslag:  
   Utbedring av elektriske anlegg.
• Sameiet Thor Olsens gate:  
   Gjenoppbygging etter brann.

Som totalentreprenør tilbyr Selvaag 
Prosjekt alle typer rehabiliterings- og 
utviklingsoppdrag overfor boligsameier
og borettslag. 

Etter lang og bred erfaring kan vi tilby 
kompetent bistand innen: 

BOLIG

• Tilstandsvurdering 
• Energiøkonomisering
• Tilleggsisolering
• Fasaderehabilitering
• Bytte av vindu og dører
• Nye balkongrekkverk
• Betongrehabilitering 
• Universell (HC) tilpasning av boligmassen
• Rehabilitering av innvendige røranlegg
• Oppgradering av elektriske anlegg
• Oppgradering av brann- og rømningsforhold



Aker Brygge:
Innredning av 
restauranter

Bogstadveien 11: 
Total ombygging 
innvendig

Skullerudenga  
Borettslag:  
Fasaderehabilitering 

Jerikoveien Borettslag:  
Bytte av vindu og dører 

Noen referanseprosjekter:
 • Aker Brygge: 
   Innredning restaurantene Jarmanns Gastropub,  
   ASIA og Spuntino for NPRO på Stranden 1.  
   Innredningsarbeidene har vært utført fra rålokale  
   til ferdige restauranter.
• Tjuvholmen: 
   Bygging av restauranter, butikker og gallerier  
   samt ombygging av kontorer.
• Bogstadveien 11: 
   Total ombygging innvendig. 
• Madserud Gård: 
   Restaurering og utvikling av verneverdig bebyggelse  
   til representasjonslokaler og kontorer. 
• Løren:  
   Bygging av restauranter, butikker, treningssenter, 
   kulturhus og barnehager. 
• Krusesgate 7 og 9:  
   Restaurering av verneverdig bebyggelse.

Selvaag Prosjekt AS har opparbeidet 
seg bred erfaring i utvikling og verdi- 
optimalisering av næringseiendom, 
både på eiersiden og leietakersiden ved: 

NÆRING

• Teknisk oppgradering – infrastruktur og  
   kommunikasjonsveier
• Innredning av restauranter, butikker,  
   gallerier, treningsstudioer mm.
• Refundamentering, øke etasjehøyder  
   og næringsvolum innenfor bestående  
   bygning
• Utvikling i samarbeid med antikvariske  
   myndigheter
• Fasadeendringer
• Restaurering av verneverdig bebyggelse
• Kontorinnredning
• Etablering av uteservering knyttet til  
   serveringssteder



Selvaag Prosjekt AS 
Markedsansvarlig: Gurine Vespestad 
Tlf: 90085348
Epost: gv@selvaag.no

www.selvaag.no 

Silurveien 2:
Selvaag sitt nye hovedkontor

Adresse
Silurveien 2 Postboks 33, 
Øvre Ullern, 
0311 OSLO


