
Din totalleverandør



Selvaag Prosjekt AS er et heleid 
entreprenørselskap i Selvaag Gruppen 
AS. Våre kunder er Borettslag og Bolig-
sameier, eiendomsbesittere og investorer 
innenfor alle typer eiendom. Sammen 
med våre samarbeidspartnere tilbyr vi 
alt innen ombygging og rehabilitering 
av alle typer eiendommer. 

Selvaag Prosjekt AS skal 
være en ledende total- 
leverandør med omtanke 
og skaperkraft, som  
rehabiliterer og fornyer 
bygninger og eiendommer
til glede for generasjoner.

Vår visjon



Som totalentreprenør utfører vi 
blant annet:
• Rehabilitering og fornying av fasader 
• Rør – og våtromsrehabilitering
• Takomlegging
• Betongrehabilitering
• Etablering av utendørs avfallsbrønner
• Innglassing og innbygging av balkonger 
 og terrasser

Bilde: Skisse innbygging terrasser



Etter mange vellykkede prosjekter tilbyr 
Selvaag Prosjekt kompetent bistand innen:

• Rådgivning
• Byggesak
• Tilstandsvurdering
• Vedlikeholdsplaner
• Prosjekterings-
 ledelse
• Prosjektledelse

• Byggeledelse
• Byggeplass- 
 administrasjon



Beskrivelse: Borettslaget ble bygget av Selvaagbygg på 1950 
tallet og består hovedsakelig av 2 og 4 mannsboliger samt  
rekkehus fordelt på 90 bygninger. Selvaag Prosjekt har utført 
utskifting av alle dører og vinduer, utskifting av all fasadekled-
ning, skiftet all isolasjon, samt økt isolasjonstykkelsen.

Totalentreprenør: 
Selvaag Prosjekt AS (SP) 

Type eiendom:  
Småhusbebyggelse

Antall boliger: 
326 

Utført:  
2009 – 2012

Borettslaget Veitvedt Hageby 



- 

Vestliberget Boligsameie

Beskrivelse: Vestliberget Boligsameie består av 3 terrasse-
blokker med 5 etasjer – 12 oppganger og 204 boenheter.  
Boligsameie ligger i Bydel Stovner og bebyggelsen ble  
oppført av Selvaagbygg i 1974. Selvaag Prosjekt har utført flere  
prosjekter i sameiet blant annet: omlegging av yttertak, byttet 
vinduer, etterisolert langfasader, etablert avfallsanlegg, rehabili- 
tert betong og himling i garasjeanlegg samt at fasaderehabili- 
tering og etablering av el-bil ladestasjon pågår 2018/2019.

Totalentreprenør: 
Selvaag Prosjekt AS (SP) 

Type eiendom:  
Boligsameie

Antall leiligheter: 
204

Utførelse:  
2014 - pågår 



Ulven Terrasse Boligsameie  

Beskrivelse: Ulven Terrasse Boligsameie ligger på Ulven i 
Oslo og består av 215 seksjoner fordelt på 5 blokker. Selvaag 
Prosjekt er i gang med en omfattende fornyelse av bygnings- 
massen. Prosjektet omfatter betongrehabilitering, nye fasade- 
uttrykk med plater og teglstein, nye vinduer og dører, bytte av 
eksisterende blomsterkasser til rekkverk mm.

Totalentreprenør: 
Selvaag Prosjekt AS (SP)

Type eiendom: 
Boligsameie

Antall leiligheter: 
215

Utført:  
2018 – pågår   



Beskrivelse: Ullernåsen Boligsameie ligger på Ullerntoppen 
og består av 423 leiligheter fordelt på 9 terrasseblokker.  
Bebyggelsen ble oppført av Selvaagbygg i perioden 1974 – 
1976. Selvaag Prosjekt har utført en totalrehabilitering av  
bygningsmassen, herunder betongrehabilitering av garasjer,  
rehabilitering av fasadekonstruksjoner, gavlvegger, takrehabili- 
tering, langvegger, elektrisk anlegg og bytte av hovedinngangs-
dører.

Totalentreprenør: 
Selvaag Prosjekt AS (SP) 

Type eiendom:  
Boligsameie

Antall leiligheter: 
422 + 1 næringsenhet

Utførelse:  
2014 – 2016

Ullernåsen Boligsameie



Beskrivelse: Boligsameiet er lokalisert i Moss og består av 
3 blokker bygget av Selvaagbygg i 1976. Selvaag Prosjekt har 
utført betongrehabilitering av 2 frittstående garasjeanlegg samt 
rehabilitering av fasader. Blomstertrau på terrassert side samt 
rekkverk på inngangssiden er byttet til tidsriktig rekkverk i 
glass og aluminium i tillegg til betongrehabilitering.

Totalentreprenør: 
Selvaag Prosjekt AS (SP) 

Type eiendom:  
Boligsameie

Antall leiligheter: 
94

Utførelse:  
2017 - 2018

Refsnes Terrasse Boligsameie



Beskrivelse: Boligsameiet Gregers Grams vei ligger øverst på
Ullern og ble bygget av Bauer & Bech i 1972. Selvaag Prosjekt
har utført betongrehabilitering av fasader og balkonger samt 
oppgradering av alle oppganger.   

Totalentreprenør: 
Selvaag Prosjekt AS (SP) 

Type eiendom:  
Boligsameie

Antall leiligheter: 
46

Utførelse:  
2016 - 2018

Boligsameiet Gregers Grams vei



Ullernbakken Boligsameie

Beskrivelse: Ullernbakken Boligsameie ligger på Ullern i 
Oslo og består av 102 leiligheter fordelt på 6 blokker, bygget 
av Selvaagbygg i 1978. Selvaag Prosjekt har gjennomført en 
omfattende fornyelse av sameiet. Prosjektet har omfattet betong- 
rehabilitering på balkonger/terrasser og garasjeanlegg, nye  
gavlfasader med teglstein samt nye vinduer og dører.

Totalentreprenør: 
Selvaag Prosjekt AS (SP) 

Type eiendom:  
Boligsameie

Antall leiligheter: 
102

Utførelse:  
2016 - 2017



Beskrivelse: Hoffsgrenda Borettslag består av 10 terrasse-
blokker med til sammen 316 leiligheter. Borettslaget ligger på 
Skøyen og ble bygget av Selvaagbygg i 1982. Borettslaget 
er rehabilitert av Selvaag Prosjekt. Prosjektet bestod i rehabili- 
tering på følgende områder av bygningsmassen: langfasader, 
gavlfasader, terrasser, balkong på inngangsside, trapperom og 
garasjeanlegg.

Totalentreprenør: 
Selvaag Prosjekt AS (SP) 

Type eiendom:  
Borettslag

Antall leiligheter: 
316

Utførelse:  
2015 - 2017

Hoffsgrenda Borettslag



Beskrivelse: Fossum Terrasse Borettslag er et frittstående 
borettslag på Stovner i Oslo og består av 466 leiligheter fordelt
på 13 blokker. Laget sto ferdig til innflytting i 1970. Selvaag 
Prosjekt har gjennomført flere prosjekter for borettslaget  
deriblant garasjerehabilitering, utebelysning samt rehabilitering 
av noen enkeltstående bygninger. I 2018 startet rehabilitering 
av baderom, vann- og avløpsrør samt ventilasjon. 

Totalentreprenør: 
Selvaag Prosjekt AS (SP) 

Type eiendom:  
Borettslag

Antall leiligheter: 
466

Utførelse:  
2015 - pågår

Fossum Terrasse Borettslag



Selvaag Prosjekt har 
opparbeidet seg bred 
erfaring i utvikling og 
verdioptimalisering 
av næringseiendom, 
både på eiersiden og 
leietakersiden ved: 

• 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
• Bygging av næringsarealer i kombinasjonsbygg bolig/næring



 
Flere referanseprosjekter:
Næring  
• Stranden 1 Aker Brygge 
• Bogstadveien 11 
• Lørenhagen 
• Løren Torg
• Madserud Gård 
• Kruses gate 7 og 9
• Colosseum Park 

Bolig
• Vallerudlia Borettslag  
• Gamlelinja Borettslag
• Nygård Terrasse Boligsameie
• Sameiet Thor Olsens gate 5A
• Solbergbekken Boligsameie
• Svarttrostskogen Borettslag 
• Åslandsrabben Boligsameie



Innglassing av terrasser
Selvaag Prosjekt har utviklet 2 ulike vinterhageløsninger for terrasserte blokker, en 
uisolert og en isolert variant som begge er godkjente av Plan og Bygningsetaten i Oslo 
kommune. Begge variantene består av skyvedørløsning som er tredelt og kan skyves 
uavhengig av hverandre. På toppen inn mot overliggende terrasse/utkraging er det et 
fast glasstak.

Innbygging av balkonger 
Selvaag Prosjekt har utviklet innbygging av balkonger for blokker, som er godkjent av 
Plan og Bygningsetaten i Oslo kommune. Tiltaket består i at eksisterende yttervegg og 
rekkverk fjernes, og ny yttervegg monteres i ytterkant av eksisterende dekkeforkant.  
De bygningsfysiske utfordringene ved delutbygging løses ved å isolere eksponerte  
konstruksjoner med høyverdig isolasjon.  

Nye energiløsninger 
Selvaag Prosjekt har de siste årene blitt godt kjent med stadig økende effekt- og  
energibehov i sameier/borettslag. Ofte som følge av utskifting av koketopper til  
induksjon, utskifting av varmtvannsberedere og semi-hurtiglading for elbiler. 

Vi utreder ulike løsninger for å imøtekomme de nye utfordringene og da i kombinasjon 
av ulike energisparende løsninger. 

Utvikling




