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Boligenergi AS er et selskap som er deleid av både OBOS Prosjekt og AF Energi og Miljøteknikk. Vi 
er godkjent i EL-virksomhetsregisteret, vi har sentral godkjenning, registrert i Startbank og er 
godkjente rådgivere for søknader i Klima og Energifondet, Oslo Kommune. Vi er totalleverandører av 
energieffektive løsninger og jobber mot et energieffektivt og fornybart samfunn. 
 
Tilbudsbrev - Gjennomføring Sandakerveien 10 B-E bergvarmeløsning med øvrige 
ENØK-tiltak 
 
Boligenergi AS har gleden av å tilby en komplett installasjon av bergvarmeløsning og øvrige 
ENØK-tiltak i Sandakerveien 10.  
 
Boligenergi tilbyr en komplett varmeløsning med væske/væske varmepumpe som skal arbeide 
sammen med eksisterende elektrokjel. Installasjonen består av 1 stk. væske/væske varmepumpe med 
en samlet avgitt effekt på 60 kW som skal erstatte eksisterende oljekjeler og kobles direkte opp mot 
varmeanlegget. Utenfor på areal vendt mot Sandakerveien vil det borres 4 stk. energibrønner på 350 
meter dybde hver, og disse vil hente «gratis» varme fra omgivelsene i grunnen. På innsiden vil det i 
tillegg til varmepumpe også installeres 1 stk akkumulatortank for varmepumpe, og nye beredere som 
skal erstatte eksisterende beredere. På denne måten kobles oppvarming av tappevann opp mot 
varmepumpe, og besparelsen blir større. Det installeres ny sirkulasjonspumpe for anlegget. Tilbudet 
inkluderer alle utvendige arbeider med energibrønner og hulltaking for å etablere rørføringer til 
fyrrommet. Tilbudet inkluderer alt innvendig rør- og elektroarbeid for påkobling på eksisterende 
anlegg. 
 
Klima og Energifondet støtter konvertering til varmepumpe. Det gis også støtte for fjerning av 
eksisterende oljekjeler og/eller oljetank. Komplett fjerning av alle oljekomponenter, også oljetank og 
oljekjeler, m/rens og sanering, tilstandsrapport, avgift for oljeslam opp til 500 liter, uttransport, 
kapping og rivning er lagt som opsjon i dette tilbudet.  
Fyrkjeler er sterkt anbefalt for å frigjøre plass til varmepumpeinstallasjon. For fjerning av oljefyr 
og/eller oljetank gir Klima og Energifondet estimert støtte på 30.000,- NOK. 
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Tilbudssum 
 
Bergvarmeløsningen leveres for: 
 

Komplett bergvarmeløsning     kr.   1 460 990 

Utfasing av oljekomponenter (opsjon)   kr.   80 500 

Kontraktssum eksklusive mva    kr.   1 541 490  

+ Merverdiavgift   25%   kr.    385 373 

Kontraktssum       kr.   1 926 863 

  
Alle tiltak nevnt i tilbudspris og øvrige tiltak er støtteberettiget av Klima og Energifondet.  
 
Tilbudet oppsummeres med følgende poster: 

- 1400 meter energibrønner. 
- Graving for brinekrets (isolerte rør i bakken og tur/retur i brønner), innføring gjennom vegg 

og avslutning på innsiden av vegg.  
- Sirkulasjonspumpe for brinekretsen.  
- 1 stk. væske/væske-varmepumpe på 60kW. 
- 1 stk. hovedsirkulasjonspumpe til varmeanlegget. 
- 1 stk. akkumuleringstank. 
- 3 stk. nye 500 liters beredere som erstatning for eksisterende. 
- Komplett elektroarbeid med strømforsyning fra fordelingsskap til aktuelle komponenter. 
- Komplett rørarbeid implementerer varmepumpe, akkumuleringstank, beredertanker og 

hovedsirkulasjonspumpe til eksisterende varmeanlegg. 
- (Opsjon): Komplett fjerning, rens og sanering av alle oljekomponenter tilhørende 

eksisterende anlegg m/uttransport, gjenmuring og avfallshåndtering. 
 

Installasjonen er komplett med elektroarbeider, tilkoblinger, rørarbeider, prosjektering, 
prosjektledelse, HMS og FDV. 
 
Forutsetninger og forbehold: 

• Boligenergi forutsetter at tilsagn om tilskudd fra kommunen er på plass før 
kontraktsinngåelse.  

• Byggherre informerer beboere om prosjektet med informasjon utarbeidet av Boligenergi, 
herunder kort orientering om arbeidene, varsling ved avstengning vei/p-plass mv, HMS plan, 
varslingsplan mv.  

• Alt arbeid er ment utført innen ordinær arbeidstid. Det er lagt til grunn at vi har tilgang til 
arealer og kontinuitet i arbeidet.  

• Alle arealer det skal arbeides på er ryddet og klargjort (ganger, korridorer, fyrrom mv) 
• Byggherre stiller tilgjengelig pauserom/toalett til disposisjon i arbeidstiden. Vi diskuterte 

med vaktmester en løsning for dette som vi gjerne ser nærmere på. 
• Det tas forbehold om asbest i eldre berørte rør samt oljekomponenter. Trygg asbestsanering 

må bekostes byggherre. 
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• Det er tatt med 3 meter foringsrør til fjell. For eventuelt tillegg av foringsrør til fjell er 
merkostnad kr. 880,- xmva per 3 meter rørlengde.  

• Vi forutsetter tilgjengelig effektkapasitet fra fordelingsskap for gjennomføring av prosjektet. 
• Under gjennomføring må container kunne plasseres i tilknytning til arbeidsstedet. 

 
Øvrige ENØK tiltakene (alle priser er eks. mva) 
 

Tiltak Beskrivelse Pris eks. 
mva 

AEOS – Automatisk 
energiovervåkningssystem 

Tiltaket sikrer kontinuerlig overvåkning av 
varmepumpa da det installeres nødvendige målere 
samt også automatisk loggeutstyr som settes opp mot 
et fjernovervåkningssystem. Tilført og avgitt effekt for 
varmepumpe kan overvåkes både manuelt på stedet og 
fjern avleses ved hjelp av PC via nettside. Ved dette 
alternativet fremkommer også en årlig avgift på AEOS, 
se kolonne til høyre. Dette tiltaket er et krav fra Klima 
og Energifondet for støtte til øvrige tiltak. 
 

• Leveranse energimåler tilført effekt VP. 
• Leveranse energimåler avgitt effekt VP. 
• Montering av energimålere og nødvendig 

materiell- og loggeutstyr. 
• Etablering av ET-kurve basert på målinger fra 

fjernavlesing og innrapportere mot Klima og 
Energifondet. 

• Full tilgang til fjernavlesing på PC. 

Kr 89 750,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årlig avgift: 
4375,- 

 

Rørisolering Isolering av ventiler og andre rørkomponenter er et 
enkelt tiltak som reduserer varmetapet og senker 
temperaturen i fyrrommet. Tiltaket innebærer levering 
og montering av skreddersydde isolasjonsputer til 
rørkomponenter med manglende isolasjon. Forbehold 
mot asbest. 

Kr 64 000,- 

Varmtvannsreduserende 
spareperlatorer 

Levering og montering av spareperlatorer til servanter 
i leiligheter. Må mengde reguleres ut i fra behov, det er 
nå hensyntatt 2 servanter per leilighet. Sparer volum 
vann og oppvarming av tappevann da dysene tilfører 
luft i vannet. Vi forutsetter samarbeid fra sameiet om 
innhenting av nøkler/tilstedeværelse i leiligheter. Kan 
og burde kombineres med tiltak om termostatventiler. 

Kr 74 625,- 
 

Etablering av 
vannrenseanlegg 

Denne fungerer ved elektrolyse og påfører ingen 
kjemikalier i varmeanlegget. Den løser opp smuss og 
avleiringer gjennom hele systemet og samler dette i et 
filter som byttes ut med jevne mellomrom. Denne gir 

Kr 86 125,- 
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en energibesparelse i form av at anlegget må jobbe 
mindre med å skape jevn vannstrøm gjennom 
systemet. Her vedkommer en årlig avgift på service, se 
kolonne til høyre. 

 
Årlig avgift: 
1875,- 

Installering av 
termostatventiler i 
leiligheter 

Dette justerer varmepådraget ut i fra en 
temperaturføler basert på romtemperatur, og 
tilfredsstillende temperatur kan settes av beboer. Dette 
regulerer energibruken og det oppnås besparelse i 
form av mindre romoppvarming. Tiltaket er basert på 
at det er 2 stk. radiatorer i hver leilighet som trenger 
installasjonen, men tiltaket må mengde reguleres ut i 
fra faktisk antall som har behov. Tiltaket forutsetter 
kontinuerlig fremdrift og samarbeid om innhenting av 
nøkler/tilstedeværelse i leilighetene ved gitte tider for 
installasjon. Kan og bør gjøres i sammenheng med 
varmtvannsreduserende tiltak. Tiltaket implementerer 
komplett installasjon av ventilene. Tiltaket er i tillegg 
til å være energibesparende sett på som et komfort-
tiltak da beboerne opplever tilfredsstillende 
innetemperatur. 

Kr 262 000,- 

 
 
Presiseringer 
I tilbudet har vi inkludert nødvendig automatikkstyring av varmepumpen, i samspill med 
eksisterende system.  
 
HMS 
Boligenergi sin policy for HMS er: All planlegging og gjennomføring skal være basert på en 
grunnleggende forståelse og aksept for at alle skader og uønskede forhold har en årsak og dermed 
kan unngås. Se vedlegg 1 «Kvalitet og risikostyring i Boligenergi AS». 
 
 
Avtalebetingelser 
 
For avtalen gjelder NS 8407 ALMINNELIGE BESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER, utgave 
2011. 
 
 
Instruks for arbeidets utførelse 
 
Før avtaleinngåelse skal byggherre informere skriftlig om særlige ønsker og behov i forbindelse med 
arbeidets utførelse. Herunder plassering og lokalisering av installasjoner og utstyr, samt 
utførelsesmåte. 
 
Uteblir denne informasjonen, vil Boligenergi utføre arbeidet fagmessig og på mest hensiktsmessige 
måte.  
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Dersom det blir fremsatt ønsker om arbeidets utførelse etter kontraktinngåelsen, vil byggherre måtte 
svare for eventuelle merkostnader som påføres Boligenergi. 
 
 
Kontraktsdokumenter – NS 8407 pkt. 2 
Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene 
med vedlegg gjelde i den rekkefølge de er listet i nedenfor: 
 
a) Dette tilbudet        Datert: 26.02.2018 
b)  ENØK analyse        Datert: 26.02.2018 
b)  NS8407 Totalteknisk entreprisekontrakt 
 
Vedståelsesfrist 
Boligenergi vedstår tilbudet 30 dager etter overlevert tilbud.  
 
Indeksregulering – NS 8407 pkt. 26.2 
Våre priser blir indeksregulert etter ISOs fellesindeks med basis i måneden dette tilbudet ble levert 
(02-2018). 
 
Fakturering og betaling - NS 8407 pkt. 27 
Faktureringsplan fremlegges ved kontraktsinngåelse 
 
Betalingsfrist skal være 30 dager. 
 
 
Regningsarbeider – NS 8407 pkt. 30 
 
Det er avtalt følgende timepriser eks. mva. for regningsarbeider, som skal benyttes i hele 
avtaleperioden. Satsene er inkl. rigg/drift, reisetid og reisepenger, sosiale kostnader, administrasjon 
og fortjeneste. 
 

Senior energirådgiver/ Prosjektleder kr. 1150,- 

Energirådgiver/ Energiingeniør kr. 995,- 

Servicetekniker kr. 760,- 
 
Oppstart 
Forslag til oppstart er snarest (etter tilsagn foreligger) og fremdriftsplan fremlegges senest 10 
virkedager etter kontraktsinngåelse.  
 
 
FDV, innregulering og prøving – NS 8407 pkt. 36.2 
Entreprenøren skal ved overtakelsesforretningen fremlegge innreguleringsprotokoll og 
prøverapport. 
 
Komplett FDV dokumentasjon skal oversendes innen 14 dager etter overtakelsesforretningen dersom 
ikke annet er avtalt. 



 
 Side 6 av 6 

 
 
Smeltedigelen 1, 0195 Oslo post@boligenergi.no NO 995 898 012 Telefon +47 22 89 13 00
Postboks 6272 Etterstad, N-0603 Oslo www.boligenergi.no Bank 8101 30 69859  
 

 
Undertegnede bekrefter ved sin signatur at de har nødvendig fullmakt til å forplikte Boligenergi AS i 
henhold til ovenstående tilbud. 
 
Vi ser frem til et spennende samarbeid! 
 
Med vennlig hilsen 
Boligenergi AS 
 

 

 

 

Håvard Sveahaugen 
Energiingeniør 

 
Jørgen Molvig 
Daglig leder 

 


