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Liavegen bofellesskap - tiltak 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret avvikler dagens bygg for Liavegen bofelleskap.  
2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette prosess for salg av eiendommen. 
3. Kommunestyret vedtar å igangsette planlegging og utførelse av selvstendig omsorgsbolig 

til 8 beboere med fellesareal og areal til tjenesteapparat (Boligplanens tiltak 027). 
4. Prosjektets økonomiske ramme på 27 mill. kr. innarbeides i budsjett- og økonomiplan. 

Finansieres med investeringstilskudd, momskompensasjon og lån. 
5. Igangsetting av tiltak 027 finansieres med momskompensasjon 2 mill. kr og låneopptak 

for 2019 økes med 8 mill. kr.  
Kontering:   
3230 4420 2650  727                                       10 mill. kr. 
3729 8300 8410  972        2 mill. kr. 
3910 8300 8701  900        8 mill. kr.    

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
1. Befaringsrapport takstmann Ole Sand 31.10.18 
2. Kvalitetssikring av befaringsrapport Plan1 15.11.18 
3. Tilstandsrapport Vigga Bygg 13.11.18 
4. Teknisk vurdering Norconsult 29.4.19 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Det må avklares hva som skal skje med Liavegen bofelleskap og hvilke tiltak Gran kommune 
eventuelt ønsker å iverksette med bygg og støttemur på eiendommen. 
 
Ut i fra gjeldende boligplan var bolig som skulle erstatte dagens boliger for brukere og tjeneste 
planlagt utført i 2019. I vedtatt økonomiplan er dette prosjektet planlagt utført i 2022 
 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet 06.06.2019 
Kommunestyret 20.06.2019 
Eldrerådet             
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
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Rådmannen mener det er mer hensiktsmessig å bygge ny bolig tilpasset både behov fra brukere og 
tjenesten, enn å oppgradere eksisterende bolig, og anbefaler derfor at man selger eiendommen og at 
bofellesskapet kan etableres i ny bolig så raskt det er mulig. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Byggene i Liavegen bofelleskap ble oppført i 1990 etter byggetekniske forskrifter fra 1987 og har et 
bruksareal på 361 m2. Den enkelte leilighet har et areal på ca. 60 m2. Liavegen, bygg C ble 
opprinnelig bygget som barnebolig, det var to leiligheter med hver sin stue og soverom. Kjøkken og 
bad er felles for leilighetene. I tillegg var det personal og fellesareal, dette ble etter ganske kort tid 
bygget om til leilighet for en ny bruker. Etter denne endringen ble kjøkkenet tatt i bruk som 
personalrom, fellesarealer og kjøkken for to beboere. 
 
Det har i noen år vært kjent at det har vært bevegelser og setninger i bygg og støttemur i Liavegen 
bofelleskap. Opp igjennom årene har oppståtte sprekker og åpninger blitt tettet og fuget.  Konklusjon 
for noen år siden var at det trolig hadde stilnet noe. I rapport som var grunnlag for kommunestyrets 
behandling av Gran kommunes bygg høsten 2017 fremgår det: «På grunn av setninger og dårlige 
grunnforhold skulle byggene vært kondemnert.» 
 
Våren 2018 kom det sterke bekymringsmeldinger i fra tjenesten ved Liavegen bofelleskap. Sprekker i 
både bygg og mur hadde blitt vesentlig større. Det ble foretatt målinger der en fikk tilgang til 
leiligheter i bofelleskapet. Målingene viste sprekker på opptil 4 cm, vegger ute av lodd og at gulv i 
bygget er ute av vater på inntil 4 cm på 2 m rettholt.  Med bakgrunn i usikkerheten ved byggene ble 
det satt i gang vurderinger rundt midlertidig bolig for beboerne. 
 
Det ble den 21.8.2018 avholdt et møte med beboere/verger/pårørende fra Liavegen bofelleskap. Det 
var et klart ønske om fortsatt å kunne bo i Liavegen, i hvert fall til ny og bedre bolig er etablert. Det 
var derfor et behov for å klarlegge hva som skal til for å sikre byggene permanent eller midlertidig. 
Høsten 2018 ble det i fra tjenesten med hjelp i fra innleid arkitekt startet arbeid med å få på plass, så 
raskt som mulig, et nytt tilbud til beboerne i Liavegen bofelleskap. Dette tiltaket/prosjektet ble 
medtatt i boligplanens tiltaksliste og lagt inn i forslag til budsjett for de neste år. Dette arbeidet ble 
stanset i desember 2018 etter at vedtatt budsjett medførte at prosjektet ble flyttet med oppstart 
først i 2022. 
 
For å få vurdert hva som skal til for å sikre byggene ble takstmann Ole Sand engasjert og rapport fra 
ham forelå den 31.10.2018. Rapporten konkluderte med: «Siden boligen er bygd på fylling med 
ukjente masser, der det ikke er foretatt grunnundersøkelser og ukjent fundamentering på støttemur, 
kan en eventuell fare for utglidning ikke utelukkes.. Ut fra boligens tekniske tilstand vil en 
oppgradering av boligene og sikring av grunn neppe være økonomisk forsvarlig.» 
 
For å avklare kvaliteten ved rapport i fra takstmann, ble det bestilt en uavhengig gjennomgang og 
kontroll av denne hos rådgiverfirmaet Plan 1, som har rammeavtale med kommunen innen 
fagområdet byggteknikk. Rapport for kvalitetssikring av rapport fra takstmann foreligger datert 
15.11.2018. Den konkluderte: «Det kan ikke ut fra overlevert materiale trekkes tvil om konklusjonen i 
Befaringsrapporten av 31.10.2018. Heller tvert imot synes rapporten fra et byggeteknisk ståsted å 
være utarbeidet på faktiske observasjoner, samt faglige nøytrale vurderinger, og med en tilhørende 
korrekt konklusjon basert på den tilgjengelige informasjonen.» 
 
Pårørende/verger til beboere i Liavegen bofelleskap hadde fått utarbeidet en tilstandsrapport i fra 
entreprenørfirmaet Vigga Bygg datert 13.11.2018. Den rapporten konkluderte med: «Det er fullt 
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mulig å utbedre de skadede konstruksjonene samt å gjøre tiltak for å hindre at ytterligere bevegelser 
og setninger fortsetter». De kom med et overslag for utbedringen på totalt ca. 1,5 mill. kr og 
presiserte at dette ikke er bindende pris. 
 
Utfordringen med å konkludere ut i fra de utarbeidede rapportene var mangel av konkret kunnskap 
om eksisterende grunnforhold og støttemur. For å få utført dette ble det iverksatt en kontrahering av 
rådgiver ved en utlysning via Doffin med frist 4.12.2018. Etter noen utfordringer med å få tak i 
rådgiver ble Norconsult engasjert til dette den 14.12.2018. 
 
Geotekniker i fra Norconsult gikk umiddelbart, etter at han ble engasjert, i gang med å kontrollere 
tegninger og statiske beregninger som forelå i fra da muren ble etablert.  I foreløpig tilbakemelding 
fra ham 17.12.2018 fremkom at muren var prosjektert slik at den tillot deformasjon. Det vil si at det 
var forventet at muren ville forskyve seg. Imidlertid ble sikkerheten mot at muren kunne velte 
vurdert til tilfredsstillende.  
 
Det ble også igangsatt målinger av muren for å registrere deformasjonen. Rådmannen beklager at de 
utførte målingene har hatt en for stor usikkerhet til å kunne si oss noe om murens deformasjon i 
perioden.  
 
Befaring ved Liavegen bofelleskap med geotekniker og bygningsteknisk konsulent ble foretatt rett på 
nyåret 2019. Firma til å foreta grunnundersøkelser ble engasjert for utførelse snarest mulig, på tross 
av eventuelle problemer med å få det utført om vinteren med tele og snø. Grunnundersøkelser ble 
foretatt i februar 2019. 
 
Tilstrekkelig visuell kontroll av mur og skråning samt kontroll av murens fundamentering ble foretatt 
etter at snø og frost var borte rett etter påske 2019. 
 
For å kontrollere radonnivå i leilighetene ble det satt ut timesmåler i en tom leilighet i en periode og i 
en annen leilighet i påskeuka. Resultat fra målingene var tilfredsstillende i den ene leiligheten mens 
for leiligheten som ligger bak støttemuren ble det registrert så høye verdier at det er behov for tiltak. 
 
Komplett rapport, geoteknisk og byggeteknisk vurdering, i fra Norconsult forelå 29.4.2019. 
Rapporten angir mulige tiltak ved eiendommen, men konklusjonen er at selv ved å få utført tiltak 
anslått til 3,5 mill. kr. så vil ikke dette sikre en mot ytterligere setninger over tid. 
 
En rehabilitering av Liavegen bofellesskap er søknadspliktige arbeider. Byggesak vil vurdere om 
tiltaket er en hovedombygging avhengig av hva som planlegges utført.  Hovedombygging medfører 
full søknad PBL §20-3 etter dagens forskrifter. 
 
I de 2 byggene bor det pr i dag 3 personer. 2 leiligheter er ikke i bruk. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan og bygningsloven, TEK17 
 
Eksisterende planer 
Vedtatt Boligplan har tiltak som medfører ny bolig til beboerne 
 
Gjeldende vedtak 
Intet særskilt 
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Økonomi 
Eventuelt valg av utbedring av Liavegen bofellesskap eller tidligere igangsettelse av bolig i tråd med 
vedtatt boligplan medfører behov for bevilgning utover gjeldende økonomiplan. 
 
Beløpet kan finansieres ved låneopptak. 
 
Bemanning 
Hvis det er aktuelt å foreta utbedringer i slikt omfang, kan det vurderes om Eiendom burde fått økt 
bemanning av aktuelle fagarbeidere for å utføre i egenregi. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 

 
Vurdering/alternative løsninger 
For Liavegen bofelleskap har Gran kommune 3 alternativer: 

1. Fraflytting, salg av eiendom, eventuelt kondemnering av bygg 
2. Utbedring av bygg så langt det er mulig. 
3. Begrenset utbedring som medfører at utbedring trolig må gjøres på nytt etter noen år. 

 
Uansett hvilket alternativ man velger må bygg fraflyttes. Ved alternativ med utbedring kan beboerne 
flytte tilbake etter ca. et halvt til ett år avhengig av hva som må utføres av utbedringer. 
Hovedspørsmålet er om man skal bruke ressurser på å utbedre en bygningsmasse som er dårlig 
egnet, framfor å investere i et nytt egnet bygg som kan gi plass til flere og bidra til en bedre og mer 
effektiv tjenesteyting 
 
Slik Liavegen fremstår i dag, er det dårlige eller nesten manglende fasiliteter for personalet. 
Kjøkkenet er både personalrom og kjøkken for de som bor der. Det blir trangt, og det er vanskelig å 
samle brukerne sammen inne på kjøkkenet.  
 
Når det gjelder leilighetene i dette bygget, så er stue og soverom i utgangspunktet av grei størrelse.  
Utfordringen er at det ikke finnes lagringsmuligheter for hjelpemidlene som er blitt både større og 
flere. Når disse da må oppbevares på stue og soverom blir rommene for små.  
 
Liavegen vil ikke kunne ivareta behovet til brukere og ansatte uten betydelig bygningsmessige 
endringer. For beboerne handler dette om behov for fellesrom og mulighet for oppbevaring av 
hjelpemidler. For tjenesteytingen handler det om dagens krav til en arbeidsplass/personalbase. 
Husbankens regelverk har endret seg vesentlig i fra 1990. Dagens regelverk stiller større krav til 
fellesarealer for slike omsorgsboliger, mens den enkeltes boligareal er redusert. 
 
Som beskrevet i Boligplanen og Helse og omsorgsstrategien har kommunen behov for flere 
bemannede omsorgsboliger. For å møte dette behovet samt effektivisere tjenesteytingen er det i   
vedtatt boligplan (tiltak 027) medtatt selvstendig omsorgsbolig til 8 beboere med fellesareal og areal 
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til tjenesteapparat. Det er dette tiltaket, sammen med de andre tiltakene i boligplanen, som svarer 
opp tjenestens behov for bemannede omsorgsboliger de nærmeste årene. 
 
I bofellesskap skal det være beboere med vedtak som tilsier at vi får momskompensasjon på 
prosjektering/bygging 
 
Fraflytting og kondemnering  
En avvikling av dagens bygg med flytting av bofelleskapet medfører at eiendommen kan selges. 
Alternativt kan bygget kondemneres og det etableres et nytt bygg på eiendommen. 
 
Utbedring av byggene 
Hvis en ønsker å beholde Liavegen bofelleskap må Gran kommune bestemme seg for hva som ønskes 
utført av utbedringer.  Uansett vil tiltaket være søknadspliktig. Utgangspunkt for byggesak sin 
vurdering om tiltaket er en hovedombygging er avhengig av hva som planlegges utført.   
 
Radonkonsentrasjon målt i byggene medfører behov for tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen.  
Vi kan anta at en rehabilitering av byggene med tetting av sprekker i gulv og mot vegger vil være 
tilstrekkelig tiltak. Der det evt. legges nytt betonggulv bør det legges radonsperre mot grunnen. Hvis 
nye målinger etter rehabilitering viser for høye verdier, vil evt. ytterligere tiltak være mekanisk 
ventilasjon. 
 
Et bygg oppført etter dagens forskrifter har store krav til isolering som medfører et lavere 
energiforbruk enn et bygg oppført etter bygningsforskrift fra 1987. Imidlertid så blir denne 
energigevinsten sterkt redusert ved at en oppgradering til ny bygningsforskrift TEK 17 også medfører 
stor økning av luftmengder. Det er trolig at en kan tillate fravik fra energikravet ved hovedombygging 
av eksisterende bygg. 
 
Ved gjennomføring av et søknadspliktig tiltak må det søkes til Arbeidstilsynet. Det er stor 
sannsynlighet for at personalarealene må bli vesentlig større enn i dag. Det vil også kunne medføre 
krav til ventilasjon. Omfanget av ventilasjon vil først kunne avklares ved gjennomføring av tiltaket. 
 
Teknisk utbedring av bygg og støttemur er etter kostnadsoverslag fra Norconsult på kr. 3,3 mill. kr 
Denne utbedringen er ingen garanti for at setningene ikke vil fortsette. Kun trolig skje saktere. Hvis 
man skal være sikker på at det ikke skjer ytterligere setninger må fundamentering av boligene 
utføres på nytt og eksisterende mur må erstattes. Slike tiltak vil bli vesentlig høyere i kostnad og må 
eventuelt vurderes nærmere.  
 
Oppgradering av bygg opp imot TEK17 må avklares. Det har skjedd store endringer i forskriftskravene 
siden bygget ble etablert i 1990. Et bygg oppført etter dagens forskrifter er både sikrere og har bedre 
inneklima. Hva kostnaden vil bli utover det stipulerte er vanskelig å anslå. En sak er hva 
bygningsmyndigheter og arbeidstilsyn vil kreve, men det bør her også vurderes hva som ønskes for 
beboerne. Det er rimelig å anslå at kostnader til nødvendig oppgradering vil beløpe seg til ett par 
millioner. 
 
Oppgradering av byggene vil ikke møte tjenestens behov for flere boenheter. Kommunen må likevel 
yte tjenester til innbyggere med behov for heldøgnsomsorg. Det er stor risiko for at tjenesten da må 
ytes i en ikke samlokalisert bolig noe som medfører økt behov for personalressurs spesielt på natt. 
Den årlige kostnaden på bemanning på natt er i overkant av 1 million. I tillegg vil 
administrasjonsressurs og andre fellesfunksjoner øke ved spredt tjenesteyting. Kvaliteten i tjenesten 
kan også bli lavere når fagressurser må spres. Det kan i noen tilfeller også bli nødvendig å kjøpe 
tjenesten, noe som øker kostnaden ytterligere. 
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I tillegg til å utbedre byggene kunne en ha vurdert en oppgradering for å tilfredsstille krav i fra 
Husbanken for å ha mulighet til investeringstilskudd for omsorgsbolig. Det forutsetter at 
byggeforskriftene TEK 17 blir fulgt. Det må også løses hvordan bygget skal kunne tilbygges med 
nødvendig fellesareal for beboerne og rom for personalet.  
 
Nytt bygg 
Etablering av nytt bygg vil bli foretatt i tråd med byggeforskriftene TEK17 og Husbankens regler for 
omsorgsbolig og vil legge til rette for både momskompensasjon og investeringstilskudd. Bygget vil ta 
utgangspunkt i alle behov fra både tjenesten og tjenestemottakerne. Det vil være naturlig å fortsette 
det arbeid som ble stoppet i desember 2018 hvor etablering av nytt bygg ved Hjertebo var et 
alternativ. 
 
Tiltak 027 i boligplanen omfatter en omsorgsbolig med 4 boliger på 43 m2 og 4 boliger på 55 m2 i 
tillegg til fellesareal og personalrom. Totalt ble det beregnet et bygg på 707 m2 BTA. Ut i fra dette 
arealet og Norsk Prisbok er det vurdert et investeringsbehov på 27 mill. kr. 
 
 
Rådmannen innstiller derfor som følger:  

1. Kommunestyret avvikler dagens bygg for Liavegen bofelleskap.  
2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette prosess for salg av eiendommen. 
3. Kommunestyret vedtar å igangsette planlegging og utførelse av selvstendig omsorgsbolig 

til 8 beboere med fellesareal og areal til tjenesteapparat (Boligplanens tiltak 027).  
4. Prosjektets økonomiske ramme på 27 mill. kr. innarbeides i budsjett- og økonomiplan. 

Finansieres med investeringstilskudd, momskompensasjon og lån. 
5. Igangsetting av tiltak 027 finansieres med momskompensasjon 2 mill. kr. og låneopptak 

for 2019 økes med 8 mill. kr. 
Kontering:   
3230 4420 2650               727                                       10 mill. kr. 
3729 8300 8410                972                                        2 mill. kr. 
3910 8300 8701                900                                        8 mill. kr.    
 

 
Hvis kommunestyret ønsker en utbedring av byggene i Liavegen kan kommunestyret fatte alternativt 
vedtak som nedenfor. Rådmann må her ta forbehold om at rammene vil være for små hvis det 
kommer vesentlige krav om oppgradering av bygningsmassen i forbindelse med byggesaken: 
 

1. Kommunestyret vedtar å utbedre Liavegen bofellesskap. Det legges til grunn at det skal 
utføres tiltak slik at byggene vil få en rest levetid på 25 år og sikkerhet for videre 
setninger bli redusert så langt det er mulig. 

2. Økonomisk ramme for ren utbedring av eksisterende bygg vurderes til 5 mill. kr. som 
finansieres med momskompensasjon og lån. Låneopptak for 2019 økes. 
Kontering:  
3230  4420 2650               727                                      5 mill. kr. 

                       3729 8300 810                  972                                      1 mill. kr. 
3910 8300 8701                900                                      4 mill. kr. 

 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Videre dialog med verger og foresatt til beboerne etter kommunestyrets vedtak. 

 
Dato: 24. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 


