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Periodisk utskifting av vann- og avløpsrør i Emanuelfjell Borettslag 

OBOS Prosjekt AS er blitt engasjert av Emanuelfjell borettslag til å utrede behovet for 
utskifting og vedlikehold av sanitær-tekniske installasjoner. Arbeidet skal med bakgrunn i 
utforming/løsning, alder og tilstand på det originale sanitæranlegget, utrede aktuelle 
rehabiliteringstiltak, gjennomføringskostnader og de økonomiske konsekvensene for de 
enkelte andelene ved en gjennomføring. Videre er også de praktiske, tekniske og juridiske 
konsekvensene av et prosjekt for rehabilitering og modernisering av sanitæranlegget, 
herunder våtrom utredet.  

VVS-/våtromsprosjektet er en følge av pålegg til styret fra den ordinære generalforsamlingen 
i 2018 om å gjennomføre en utredning av rørenes tilstand, og gjennomføre en anbudsrunde. 
Resultatet av dette skal legges fram for en ny generalforsamling slik at denne kan behandle 
forslag til oppgraderinger ut over vedlikeholdet av rørene.  

Den kommende generalforsamlingen skal ta stilling til forslag om overgang til felles 
varmtvannsproduksjon med/uten varmepumper. 

------- 

I vedlegg 1 fremgår hovedkonklusjonene om rørenes tilstand og det nødvendige vedlikeholdet 
for å utbedre dette. I tillegg gis informasjon om leverandørens tilbud og gjennomføringen av 
prosjektet. 

 

Samlede kostnader tilknyttet vedlikeholdsprosjektet og eventuelle tilleggsarbeider 

Kostnadene for vedlikeholdet av borettslagets vann- og avløpsrør, som styret har ansvaret 
for å gjennomføre, er anslått til om lag kr 106 900 000. 

Tilleggskostnadene for overgang til felles beredere med varmepumper er om lag kr 17 800 000. 

Tilleggskostnaden for felles oppgradering av våtrom er om lag kr 5 700 000.  
 
Felles oppgradering av våtrom inneholder:  

• dusjvegger og dusjbatteri med garnityr 

• servantinnredning med speil og overlys, og servantbatteri 

• kjøkkenbatteri m/stoppkran for oppvaskemaskin 

• utslagsvask med tappekran (gjelder ikke 2-roms leiligheter) 

 

Virkning for felleskostnadene 

De etterfølgende to tabellene viser noen estimerte endringer for felleskostnader.  

Tabell 1 viser resultatet hvis det kun gjennomføres vedlikehold av borettslagets ulike 
rørsystemer.  

Tabell 2 viser resultatet hvis det i tillegg besluttes å gjennomføre omlegging til felles 
varmtvann med varmepumper. 
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Merk at tabellene viser kun felleskostnaden for selve leiligheten, tillegg for lading, boder 
eller lignende er ikke med. 
 

Tabell 1 Kun vedlikehold av rørene   (besluttes av styret) 

Leilighets-type 
Felleskostn./husleie 

01.10.2020 
Felleskostn./husleie 

01.01.2021 
Felleskostn./husleie 

01.07.2021 

Felleskostn./husleie 
01.01.2022 

Økning  -- 6 % 6 % 5 % 

2-roms (49,5 m2)  kr 4 486  kr 4 755  kr 5 040  kr 5 292  

2-roms (51 m2) kr 4 590  kr 4 865  kr 5 157  kr 5 415  

2-roms (55 m2) kr 4 776  kr 5 063  kr 5 366  kr 5 635  

2-roms (55 m2) kr 4 885  kr 5 178  kr 5 489  kr 5 763  

3-roms kr 6 243  kr 6 618  kr 7 015  kr 7 365  

4-roms kr 6 628  kr 7 026  kr 7 447  kr 7 820  

5-roms kr 7 710  kr 8 173  kr 8 663  kr 9 096  
 
 

Tabell 2 
Vedlikehold av rørene og overgang til felles varmtvann med varmepumper 
(tillegget må besluttes av generalforsmlingen) 

Leilighets-type 
Felleskostn./husleie 

01.10.2020 
Felleskostn./husleie 

01.01.2021 
Felleskostn./husleie 

01.07.2021 

Felleskostn./husleie 
01.01.2022 

Økning  -- 7 % 7 % 6 % 

2-roms (49,5 m2)  kr 4 486  kr 4 800  kr 5 136  kr 5 444  

2-roms (51 m2) kr 4 590  kr 4 911  kr 5 255  kr 5 570  

2-roms (55 m2) kr 4 776  kr 5 110  kr 5 468  kr 5 796  

2-roms (55 m2) kr 4 885  kr 5 227  kr 5 593  kr 5 928  

3-roms kr 6 243  kr 6 680 kr 7 148 kr 7 576 

4-roms kr 6 628  kr 7 092 kr 7 588 kr 8 044 

5-roms kr 7 710  kr 8 250 kr 8 827 kr 9 357 

     

Felles varmtvannsproduksjon 

Forprosjektet har utredet overgang til felles varmtvannsproduksjon. Dette er gunstig både 
sett fra miljøvernhensyn, men ikke minst for andelseiernes økonomi. I tillegg vil hver leilighet 
få frigjort strøm som nå går til individuell bereder, og dermed få høyere kapasitet til andre 
strømforbrukere i leiligheten. 

Dagens individuelle bedredere har mange ulemper, bla. høyt samlet energibruk for å varme 
opp mye mer vann enn ved felles produksjon. Felles beredere varmer opp om lag en 
tredjedel av den samlede vannmengden i individuelle beredere. Felles beredere gir likevel 
langt bedre tilgang til varmtvann for den enkelte beboer, og til en betydelig lavere kostnad. 

Individuelle beredere fører dessverre til mange kostbare vannskader – ikke sjelden på grunn 
av manglende vedlikehold hos enkelte andelseiere. Vannskadene fra individuelle beredere 
medfører i tillegg at forsikringspremien blir svært høy. 

Ved å bruke varmepumper til felles varmtvannsproduksjon, vil det bli ytterligere kostnads-
reduksjon og miljøgevinst. En varmepumpe reduserer typisk strømforbruket med 2/3. Dette 
kommer i tillegg til besparelsen med å bruke fellesbereder. 

Disse besparelsene betyr at tilleggskostaden med felles varmtvannsproduksjon vil være 
tilbakebetalt i løpet av få år. Etterpå er dette ren gevinst for boligene. 
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Felles oppgradering av våtrom 

Det kan være en viss fare for at eksisterende  eksisterende innredning viser seg å ikke kunne 
bli gjenbrukt. Ved å bestille en felles oppgradering vil dette problemet bortfalle. Ved felles 
kjøp, vil dessuten reklamasjonen gjelde fra siste dag arbeid utføres i borettslaget – ikke fra 
datoen den enkelte får leveransen ved individuelt kjøp. I tillegg blir oppgraderingen en del av 
borettslagets reklamasjonsrett slik at den enkelte ikke må gå til privat reklamasjon.  

En annen fordel med felles leveranse fremfor å anskaffe fra annen leverandør og installere 
selv, er at man unngår skader på på våtrommet. 
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Vedlegg 1    

 

Rapport fra OBOS Prosjekt AS 
 
Vedr. Utskifting av sanitæranlegg – etablering av felles varmtvann 
 
OBOS Prosjekt AS er engasjert av Emanuelfjell borettslag for å bistå i arbeidet med å 
innhente tilbud fra entreprenører og gjennomføre arbeidet med utskifting av sanitæranlegget 
bestående av taknedløp, vann, avløp og sluk i hele boligmassen.  
 

Status fremdrift 
Tilbudsbeskrivelse er utarbeidet, tilbudsbefaring med flere entreprenører er gjennomført og 
priser er mottatt på beskrevet arbeid. Oppklarende møter er gjennomført og anleggsbud-
sjettet er utarbeidet med bakgrunn i de innkomne tilbudene og tillagt en uforutsett kostnad på 
ca 17%. Det forventes at prosjektet skal holde seg innenfor disse rammene. 
 

Bakgrunn 
Emanuelfjell borettslag har en stor økning 
av forsikringsskader knyttet opp mot lekka-
sjer i sanitæranlegget og taknedløp. Meste-
parten av innmeldte skader kan spores 
tilbake til svakheter på rør hvor hoved-
vekten omfatter lekkasje på vannrør, til-
bakeslag av kloakk, lekkasje fra taknedløp 
og lekkasje på varmtvannsberedere. 
Omfang av skader de siste årene har vært 
så stort at forsikringsselskapet dekker lite 
av disse skadene og felleskapet må betale 
det selv. 

 
Lov om burettslag (burettslagslova) definerer 
hvilket ansvar styret (§ 8-8) og felleskapet  
(§ 5-17) har for å vedlikeholde bygnings-
massen. I lovteksten står det at «laget har 
plikt til å holde bygninger og eiendom i for-
svarlig stand. Dette gjelder også felles rør, 
kanaler og felles installasjon som går gjen-
nom leiligheten.». Det vil si at hver enkelt eier 
må bidra til å ivareta felleskapet sin plikt om 
vedlikehold, nødvendig vedlikehold kan ikke 
velges bort. 

 

Teknisk vurdering av tilstand 
Sintef Byggforsk har utarbeidet en levetidstabell 700.330 og definisjoner for hva vi kan 
forvente av de ulike komponenter i sanitæranlegget; 
 
 

 

Avløpsrørene i borettslaget er i hovedsak 
plastrør av type ABS, innstøpt i gulv og 
vegger. Anbefalt brukstid for ABS er 15år 
med en teknisk levetid på 30år.  
 
Materialene i røret vil utvide seg / trekke 
seg sammen ved temperaturendringer. 
Innstøpte rør får ikke beveget seg og de 
sprekker opp 
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Slukene er av type støpejern. Støpejern 
ruster fra innsiden og utover. I områdene 
hvor jernet er rustet bort etterlates grafitt,  
et stoff med tilsvarende egenskaper som 
blyant. 

 
For slukene vil det innvendige forfallet 
sjelden være synlig før lekkasjen oppdages 
i taket under. 

 
 

Opprinnelige sluk er uten klemring for 
membran  
 
 
 
 
 
 
 
 
Klemringen er en forutsetning for at badet 
skal kunne etablere en tett membranløsning 
 
Opprinnelige vannrør er av typen kobber.  
Vannrørene i kobber slites fra innsiden, ved 
i hovedsak to typer slitasje. Det er jevn 
slitasje som skjer langsomt, hvor metallet 
slites bort og tykkelsen på rørene blir 
mindre. Videre har vi en lokal slitasje som 
kan utvikle seg raskt på et svært lite 
område.  
 
 
 
Vannrør og sluk i Emanuelfjell borettslag 
nærmer seg eller har overskredet anbefalt 
brukstid – avløpsrørene har overskredet 
teknisk levetid definert til 30 år. 
 

 
Tilbudsbeskrivelsens løsning 
Kontraktsarbeidet vil omfatte utskifting av taknedløp, avløpsrør og sluk – utskifting av 
vannrør, etablering av sirkulasjon – reetablering av overflater i alle berørte rom. 
 
Det legges opp til at beboerne skal kunne bo hjemme ved at det etableres egne dusj og 
toalettfasiliteter. Arbeidsområdet begrenses så mye som mulig og dekkes til. Beboer må 
påregne å dekke til noe selv og rydde plass i arbeidsområdet både i egen leilighet og i 
fellesområder.    
 
Det er i tilbudsforespørselen lagt opp til at leilighetseier kunne sette sitt personlige preg på 
bad, toalett og vaskerom ved at det fritt kan velges mellom 5 ulike gulv- og veggfliser.  
 
I tillegg har entreprenør et system hvor andelseier kan bestille og bekoste selv andre arbeid 
eller utstyr. Dette kan omfatte nytt sanitærutstyr, andre fliser, utvidelser av rommene, 
belysning i tak, nye innerdører etc.  
 

 

ALDRING AV AVLØPSRØR 
 

 
                                                                                                            Hull rustvorter 
 
 
 
Støpejern 
 
 
Rust 
 
 
Porøs 
grafitt 
 
 
 
 
 
    Hull med vanngjennom- 
    trengning og ruststriper                                                       Hull med vannblemmer 
    på røroverflaten                                                                    under malingen 
 
 
 

 

 

SLUK I BADEGULV 
 
 
                     Fra badekar/servant                 Slukrist              Vannstand              Gulv 
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Grunnpakken omfatter;  

• Eksisterende overflater på gulv og vegg i våtkjerne (bad, toalett og vaskerom) rives til 
bærende konstruksjon. 

• Nye overflater på gulv og vegg i våtkjerne (bad, toalett og vaskerom) etableres med 
membran og flisoverflater. 

• Eksisterende himling og kasser i tak vil demonteres – ny himling etableres for å skjule 
avløpsrør og ivareta krav til lyd. Himlingen leveres hvitmalt. 

• Alt utstyr på toalett, bad og vaskerom demonteres og remonteres, med unntak av 
toalett. 

• Nytt vegghengt toalett leveres i alle leiligheter – toalettsisternen leveres i samme kasse 
som fordelerskap hvor stoppekranene til leiligheten blir montert. 

• Nytt opplegg med vann, avløp og strøm til vaskemaskin. 

• Vannrør byttes ut fra kjeller frem til hvert enkelt utstyr i våtkjernen. Skjule rør legges i 
lettvegger med rør-i-rør system, betongvegger får synlige forkrommende vannrør.  

• Avløpsrør og sluk byttes ut. Avløpsrør monteres utenfor støpte konstruksjoner og 
tilkobles bunnledning i kjeller og lufting ved tak. 

• Elektrisk anlegg til våtkjerne trekkes om. Nødvendige nye kurser etableres. 
Varmekabler med effektregulator leveres. Øvrig elektrisk utstyr de- og remonteres 
forutsatt at de tilfredsstiller dagens krav. 

• Kjøkken vil få byttet vann og avløp fra stamme til vannlås og tilkobling til blandebatteri.  

• Nye ventiler leveres til avtrekkspunkt i våtkjerne. 
 

Felles varmtvann med alternativ energikilde 
Ved utskifting av sanitæranlegget kan borettslaget etablere felles varmtvannsberedning.  
 

Fordelene ved løsningen er: 

• Økt vannskadesikkerhet (mange av dagens skader er relatert til varmtvannsberedere). 

• Ekstra plass i leiligheten – bereder kan fjernes fra der den står i dag. 

• Økt kapasitet på strøm i leiligheten. 

• Energiforbruk totalt går ned – positiv miljøeffekt. 

 

Omfang av arbeid omfatter:  

• Eksisterende beredere i leilighetene kobles fra og tømmes for vann. Etter andelseier 

sitt ønske kan berederen enten beholdes eller kastes. Sist nevnte fordrer at det ikke 

må destruktive og store bygningsmessige inngrep til for å få fjernet berederen.  

• Felles berederanlegg etableres i avklarte områder. 

• Varmepumpeløsning for bedre utnyttelse av energi leveres. 

• Opplegg for varmtvann og varmtvannsirkulasjon leveres i kjeller og opp til hver 

leilighet.  
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Veien videre 
Videre fremdrift av prosjektet er avhengig av flere faktorer, som hvilket vedtak boligselskapet 
skulle fatte, kapasitet hos entreprenør, behandlingstid på beslutningsprosesser osv. Per i 
dag er det ikke alle faktorene som er på plass. Det er likevel satt opp et forslag til mulig 
fremdrift i forprosjektet:   
 

• Informasjonsmøte for beboere 13.06.2019 og 30.09.2020 

• Ekstraordinær generalforsamling:  4. kvartal 2020 

• Prosjektering 2019-2020 

• Tilbudsforespørsel/kontrahering 2020 

• Byggestart 1. kvartal 2021 

• Ferdigstillelse 3. kvartal 2022 

Ett prosjekt som dette tar lang tid. Fra der vi er i dag til det siste røret er skiftet, og det siste 
badet er overlevert. Overnenvnte er milepæler, og det vil naturlig nok bli presentert mer 
detaljerte fremdrifts-planer i god tid før oppstart. Dette kan først skje når prosjektets endelige 
omfang er avklart gjennom generalforsamlingens vedtak, og entreprenør har satt opp 
detaljert fremdriftsplan.  
 
Den detaljerte fremdriftsplanen er svært essensiel, spesielt fordi denne vil kunne gi beboerne 
svaret på når førbefaring av leiligheten skal avholdes, når arbeidene starter i leiligheten, når 
vannet kommer tilbake og når badet kan brukes igjen osv. Dette er derfor opplysninger som 
vil bli presentert ved oppstart for alle beboere i Emanuelfjell borettslag. 
 
------- 
 
Informasjonen er utarbeidet av OBOS Prosjekt AS i samarbeid med styret i Emanuelfjell 
borettslag. Informasjonen er ikke utømmende hva angår ett så stort prosjekt og tema som 
dette. Det vises derfor til gjennomgangen som ble gitt under beboermøtet. 

 


