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Beskrivelse av gjenoppbygging av Johan Salmillasvei 39 
 

 

 

I forbindelse med vannskade i Johan Salmillasvei 39 er dette en forsikringssak. Selskapet har aksepter hendelsen 

og dekker skaden som omfatter dette. Det er gjort en befaring og laget en takst rapport som selskapet bestilte. 

Skaden omfatter hele 1.etg. og her er alt av gulv plater, isolasjon, stubbgulv, himling, isolasjon, veggplater, 

lettvegger og isolasjon revet. Det ble også registrert skade nede på utvendig asfalt platene på vegg. For å få 

skiftet disse må eternitt plater på hele bygget av asbest fjernes og det monteres nytt panel utvendig.  

 

Dette dekkes av selskapet innvendig og utvendig:  

 

Gulv: 

 Stubbgulv, vindsperre, isolasjon, gulv plater, vinylbelegg og våtroms belegg på bad/ vaskerom. 

Himling: 

 Isolasjon, lekter og himlingsplater. 

Vegger: 

 Bindingsverk, fuktsperre, isolasjon, veggplater og baderoms plater. 

Dører: 

 Ytterdør, innerdører, foringer og listverk. 

Trapp: 

 Trapp fra 1.etg til 2.etg 

Yttervegg/fasade: 

 Asbestsanering, tømmermanspanel, maling og nye vann brett. 

Listverk: 

 Gulvlist, taklist, foringer og gerikt. 

Innredning: 

 Garderobeskap 

El- arbeid: 

 Ny el montasje i hele 1.etg. 

Rørleggerarbeid: 

 Nytt røropplegg i 1.etg. 

Div.: 

 Leie av stillaser, avfallshåndtering og rigg og drift.  

 

 

Ved rivning ble det avdekket råteskader på svill rundt bygget. Dette kommer mest fra dårlig håndverk når bygget 

ble oppført, ingen lufting av krypkjeller. Vindfang er et påbygg til selve huset og har balkong på toppen. Her har 

det været lekkasje fra selve balkong dekket og medført råteskader på vindfanget. Dette vil selskapet ikke dekke, 

så her vil vi få en ekstra kostnad.  

Teknisk vil gjøre forbedringer på bygget som selskapet ikke dekker både 1.etg, 2etg og loft. Dette er det gjort 

avtale med selskapet om. Takstmann og representant fra kommunen styrer dette når det gjelder kostnader som 

ikke dekkes av selskapet. 

 

Ekstraarbeid  

 

1.etg.  
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 Gulv endres fra krypkjeller med bjelkelag til isolert betong gulv. For å forenkle utskiftingen av svill 

og utlufting av krypkjeller. Vil vi rive bjelkelaget og fylle inn singel isolere gulve montere 

radonsperre samt å støpe gulv. 

 Innvendig vil vi lektre ut ytterveggene med 10cm for å få ekstra isolering og gjøre det enklere for 

oss for å skifte ut svill som er råteskadet. Den nye veggen vil bære 2.etg til dette er utført. 

 Svill skiftes ut 

 Det blir bygget helt nytt vindfang med skråtak uten luftebalkong. 

 Alle vinduer skiftes ut. 

 Oppretting av skjevhet i byggkonstruksjonen mot Nord. 

 

 

2.etg. 

 Kjøkkenet er av nyere dato og ser bra ut så denne vil vi beholde. For å få pusset opp kjøkkenet må 

vi ta demontering og remontering kjøkkenet. 

 I stue og kjøkken er det montert 3mm japseplater som er løsnet flere steder. Her monteres det nye 

veggplater. Mellom overskap og benkeskap kjøkken monteres det våtroms plater.  

 Himling i kjøkken er skadet og denne rives og ny himling blir montert. 

 Det er montert ny himling i ½ stuen og denne kan brukes. Resten lektres ned, isoleres og ny 

himling monteres. 

 Laminat gulv i stue og kjøkken er skadet, denne rives og det monteres klikk vinylbelegg.  

 Tilgang til loft er ikke hensiktsmessig pga. lav høyde. Denne rives og dette bygges igjen og det 

etableres ny inspeksjonsluke for loft. Vi etterisolerer hele loftet med 15 cm isolasjon.  

 I gang blir balkongdør revet og det settes inn åpningsvindu, nye veggplater, ny himling og på gulv 

monteres det klikk vinylbelegg. 

 Dør til bad og kjøkken skiftes. 

 Ny belisting i stue, kjøkken og gang. 

 Ny El- montasje alle rom 

 Ny rør-montasje kjøkken og bad 

 Rigg og driftskostnader. 

  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Øystein Persen 

Avd. leder bygningsdrift 

 

 


