
Vi ser muligheter 
og utvikling av 
Selvaagblokkene
Selvaag Prosjekt har utviklet 2 ulike  
vinterhage løsninger for Selvaag blokker,  
en uisolert og en isolert variant som begge 
er myndighetsgodkjente.

En vinterhage både øker komforten og skaper 
mer plass i leilighetene. Ved en innglassing 
kommer våren tidligere og høsten senere.  
Begge innglassingsløsningene består av sky-
vedører som kan skyves helt ut under den 
varme årstiden.

Innglassing av terrasser



Selvaag Prosjekt har utviklet et konsept til 
Selvaag blokker der man bygger inn  
balkong for å øke boarealet med ca 15 kvm 
og verdien av leilighetene.

Tiltaket medfører at eksisterende yttervegg og 
rekkverk fjernes, og ny yttervegg monteres i 
ytterkant av eksisterende dekkeforkant.

Innbygging av balkonger 

Kontakt
Gurine Vespestad, salgs- og markedssjef
Telefon: 900 85 348
E-post: gurine.vespestad@selvaagprosjekt.no

www.SelvaagProsjekt.no

Nye energiløsninger Vi ser muligheter 
og utvikling av 
Selvaagblokkene

Mange boligsameier og borettslag fra 60 tallet 
og utover bruker mye ressurser for at blokkene 
fortsatt skal være attraktive og konkurranse- 
dyktige 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 inn-
tog. Selvaag Prosjekt har bistått mange sameier 
og borettslag med å gjøre blokkene mer energi-
vennlige og med økt komfort, ved å tilleggs-
isolere 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 egen-
produsert strøm. Ved kombinasjon av energ-
ibrønner, varmepumpe og blokkenes varmt-
vannsberedere 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. 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. 


