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FORSLAG
A)

Utskifting av vann- og avløpsrør og rehabilitering av bad

Bakgrunn
Rørene i borettslaget har begrenset gjenværende brukstid. De originale sluk og avløpsrør er
av støpejern, hvorpå undersøkelser har påvist slitasje og korrosjon. De originale vannrørene
er lagt med kobberrør som har oppnådd anbefalt brukstid. Ett sanitæranlegg er generelt ikke
forutsatt å vare vesentlig mer enn 50 år. De originale rørene nærmer seg nå 63 år.
Ved lekkasjer på vann og avløpsrørene, påvirker dette flere leiligheter ved at vegger og dekker
fuktes opp. Da vann- og avløpsrør samt sluk viser tegn på nedbryting, er det vurdert at det er
nødvendig med en utskifting. En utskifting av vann og avløpsrør påvirker de rommene rørene
står i, dvs. baderom. Som følge av dette er det viktig at sameiet tenker helhetlige løsninger, og
tiltak som både ivaretar kortsiktige og langsiktige behov. I den sammenheng fremmes derfor
forslag om gjennomføring av nødvendig vedlikehold samt oppgraderinger i sameiet.
Det er utarbeidet et forprosjekt på full baderomsrehabilitering fra Selvaag Prosjekt. Den
inneholder rehabilitering av tre områder:
- Utskifting av fellesrørene samt sluk.
- Oppgradering av badet til dagens standard.
- Oppgradering av felles ventilasjonsanlegget.
Prosjektgjennomføring
Når slukene og rørene skal skiftes, er det ikke mulig å unngå at både gulv, tak og vegger blir
skadet. Derfor er det naturlig og nødvendig å utbedre disse samtidig. Forprosjektet inneholder
to alternativer, skissert i tabellen. For full prosjektbeskrivelse se vedlagt forprosjektsdokument.
Det vil bli opprettet en byggekomité med representanter fra sameie som vil følge prosjektet.
Styret vil også inngå avtale om profesjonell prosjekt- og byggeledelse for ivaretakelse av
sameiets interesser, utarbeidelse av beskrivelser, bistand med kontrahering av entreprenør og
oppfølging av arbeidet i rehabiliteringsperioden. Kostnaden for dette er medtatt i estimert
prosjektramme.
Dager uten dusj og toalett ved gjennomføring
Arbeidet vil hverken være støvfritt eller støysvakt, og beboerne må akseptere å fjerne noe støv
selv fra egen leilighet når arbeidene er ferdigstilt i egen leilighet. I tillegg må man være
forberedt på å leve uten dusj og toalett i leiligheten i en periode. I byggeperioden vil det bli
opprettet provisoriske toaletter på utsiden av blokkene. Det vil bli satt opp dusjbrakke på egnet
sted i sameiet. Sluk, vann- og avløpsrør må skiftes samtidig i alle leiligheter som er tilknyttet
samme rørstamme. Nøyaktig fremdriftsplan og tidspunkter vil kunne presenteres i god tid før
oppstart.

BESKRIVELSE Alternativ 1
Alternativ 2
Gulv på toalett og Påstøp/avretting/membran og
Påstøp/avretting/membran og
bad
varmekabler. Gulvene får fliser med varmekabler. Gulvene får fliser med
format 20x20 cm.
format 20x20 cm.
Vegger på toalett Vegger utfores med Litex plater for å Vegger rives ikke. Vegger skjermes
og bad
sikre tetthet. På veggene limes det for å unngå skader i forbindelse
fliser med format 20x20.
med gulvarbeider.
Himling på
Nedsenket isolert himling på
Det bygges ikke ny himling i
baderom og evt. baderom for å skjule kanaler, vann-, baderom. Rørføring fra etasjen over
toalettrom
sluk- og avløpsrør fra etasjen over. I blir synlig i himlingen. Deler av sluk
himlingen integreres LED-lys. Himling og rør blir synlig i himlingen.
senkes ned i entre for å skjule
kanalnett fra sjakter til oppholdsrom.
Avløpsrør
Alle avløpsrør og sluk legges nytt.
Alle avløpsrør og sluk legges nytt.
Sanitærutstyr
Alt eksisterende utstyr demonteres Alt eksisterende utstyr demonteres
og erstattes med nytt. Det etableres og remonteres etter ferdig
nytt vegghengt klosett. Det monteres rørutskiftning og nytt gulv.
inn ny servant og skap tilpasset
baderommet.
Vannrør
Alle rør skiftes ut. Nye stoppekraner Nye synlige/utenpåliggende
på kaldt og varmt vann i leilighet. Ny forkrommede vannrør i baderom og
stamme etableres i alle leiligheter.
WC og evt. vaskemaskin.
Nye vannrør legges skjult med rør-irør system. Komplett opplegg for
vaskemaskin på baderom.
Bytte av kjellerstrekk med
stoppekraner for hver stamme.
Ventilasjon
Sentralt aggregat på loft eller kjeller. Det installeres nye ventiler i sjakt på
Kanaler fordeles ut fra sjakter og
baderom og kjøkken. Nye felles
spres til oppholdsrom. Avtrekk på
avtrekksvifter på loft.
kjøkken og bad.
Oppvarming på
baderom

Eksisterende oppvarming på bad
demonteres og det monteres
elektrisk gulvvarme ved påstøp /
avretting

El. anlegg på bad Omtrekking av elektrisk anlegg på
bad og toalett. Ny 10/16A kurs til
badet med jordfeilbryter leveres.

Eksisterende radiator på bad
demonteres og det installeres
elektrisk gulvvarme.

Omtrekking av elektrisk anlegg for
baderomsgulv. Ny 10/16A kurs til
badet med jordfeilbryter leveres.

Mindre justeringer i innhold/omfang må påregnes frem mot endelig gjennomføring. Tabellen er
derfor ikke uttømmende. Årsmøtet vil ved positive vedtak bekrefte at de gir styret mandat til å
ta nødvendige avgjørelser på vegne av sameiet videre i prosessen.
Beboere som har et bad som tilfredsstiller dagens våtromsnormer og er ikke eldre en 5 år vil
kunne velge om de vil pusse opp hele badet. De seksjonene vil allikevel ta kostnaden for
utbedring av fellesrørene.

Under vises budsjettestimat for alternativ 1

Under vises budsjettestimat for alternativ 2.

Avhengig av hvilken alternativ man går for vil det påvirke endringer i fellesutgiftene og
fellesgjelden for den respektive seksjonen.

Styrets forslag til vedtak.
Alternativ 1 vedtas og styret får fullmakt til å søke lån, velge prosjektledelser samt innhente
anbud og velge entreprenør. Faktisk økningen i felleskostnadene vil skje basert på fremdriften
i prosjektet og låneopptak.

SLETTELØKKA
BOLIGSAMEIE
SKISSEPROSJEKT
FOR
RØR, BADEROM OG
VENTILASJON

Utarbeidet av Selvaag Prosjekt
Dato 3.6.2019
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1 BAKGRUNN FOR SKISSEPROSJEKTET
Sletteløkka Boligsameie ble bygget i årene 1957‐1959. Boligsameiet ble bygget som et borettslag
men ble seksjonert til boligsameie i 1983.
Boligsameiet består av 28 blokker, hvorav 1 er en høyblokk med 10 etasjer. Alle bygningene har
saltak med boder på loft. I kjellerne er det også boder samt felles vaske‐ og tørkerom.
Fordeling av varmt‐ og kaldtvann går gjennom leilighetene som synlige rør utenfor baderommene.
Avløpsrør er delvis innstøpt i dekker og føres til vertikale stammer som står synlig i nærheten av
kaldt‐ og varmtvannsrørene. Leilighetene ventileres i dag med naturlig ventilasjon, såkalt
oppdriftsventilasjon. Elektroanlegget er delvis oppgradert med nye automatsikringer. Kursopplegget
i hver enkelt leilighet er ikke kontrollert.
Boligsameiet har tidligere gjennomført en rekke tiltak på fasadene, bl.a rehabilitering av balkongene
og gavlveggene. I 2018 ble bunn‐ og uttrekksledninger rehabilitert med strømpemetoden.
Sameiet har bedt Selvaag Prosjekt utarbeide et skisseprosjekt med to alternative løsninger:
1. Utskiftning av vann og avløpsrør, baderomsmodernisering og balansert ventilasjon i
leilighetene
2. Utskiftning av vann og avløpsrør og mekanisk ventilasjon i leilighetene
I skisseprosjektet inngår blant annet:
 Utskiftning av vann‐ og avløpsrør
 Støp av nye gulv
 Membran og sluk i våtrom
 Varme i badegulv
 Ventilasjon
 Belysning i baderom
 Skisser av alternative baderoms løsninger
 Budsjettestimater

1.1 PROSESS FOR FORPROSJEKT
Selvaag Prosjekt utvikler prosjektet i samarbeid med boligsameiet og nødvendige konsulenter. Det
er lagt vekt på konstruktiv dialog og samspill i denne fasen. Budsjett er utarbeidet for prosjektet,
basert på våre erfaringstall.
Forprosjektet skal presenteres for beboerne på et ekstraordinært årsmøte med tegninger/skisser,
beskrivende tekst og med budsjettestimater knyttet til de tre ulike tiltakene, rørutskiftning, baderom
og ventilasjon.

1.2 EIENDOMSINFORMASJON
Boligsameiet har adressene Sletteløkka 1‐26 og Linderudsletta 1‐23. 27 blokker har 4 etasjer med
underetasjer, 1 blokk har 10 etasjer.
Boligsameiets eiendom er på 57 353 m2.
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Sletteløkka Boligsameie består av til sammen 554 leiligheter fordelt på 28 blokker med følgende
fordeling:
Antall rom

Størrelse

Antall leiligheter

1

37‐50 m2

57

2

58‐68 m2

211

3

70‐85 m2

258

4

90‐95 m2

28

Separat WC‐rom

28

Samlet har boligsameiet rundt 40 000 m2 boligareal fordelt på totalt 554 leiligheter og 49
oppganger.

1.3 REGULERINGSPLAN OG TIDLIGERE BYGGESAKER
Regulering av eiendommen er stadfestet i plan S‐2864. Eiendommen anses som ferdig utbygget.
Det er kun registrert tre byggesaker i forbindelse med baderomsoppussing hos Plan‐ og
bygningsetaten. Dette indikerer at svært få sluk er skiftet i forbindelse med oppussing av baderom.
Skifte av sluk, som bryter brannskillet mellom leilighetene, er søknadspliktig iht Plan‐ og
bygningsloven.
En komplett modernisering av baderom med rørutskiftning krever søknad om byggetillatelse til Plan‐
og bygningsetaten i Oslo kommune. I en slik byggesak skal de ulike foretakene erklære ansvar for å
prosjektere og utføre arbeider som påvirker bærende og brannskillende konstruksjoner.
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2 TILSTANDSVURDERING
I dette kapitelet er det utført en enkel og kortfattet tilstandsvurdering. Bakgrunnen for dette er at
sameiet selv har avdekket dårlig tilstand på røranlegg og igangsatt et forprosjekt for å få gjort noe
med tilstanden innen kort tid. Vanligvis utarbeides en tilstandsrapport med en 10 års plan for å
utbedre ulike svake elementer i bygningskroppen.
Stort sett all felles infrastruktur i kjellere for kaldt‐ og varmtvann er fra byggeår. I forbindelse med
overgang til fjernvarme er fyringsrom for sentralvarme erstattet av vekslere for fjernvarme.
Fjernvarmen gir beboerne både varmt forbruksvann og oppvarming av leilighetene.
Samtidig som installasjonene eldes, har også bruken av våtrom endret seg. Mer damp og vannsøl
fører til at tekniske løsninger som var akseptable tidligere, ikke tåler dagens bruksmønster. Dette
kan føre til akselererende nedbrytning av installasjoner.
Det benyttes 4 tilstandsgrader med følgende definisjon:






Tilstandsgrad (TG) 0: ingen symptomer
Tilstandsgrad 1: svake symptomer
Tilstandsgrad 2: middels kraftige symptomer
Tilstandsgrad 3: kraftige symptomer

Det benyttes 4 konsekvensgrader med følgende definisjon:






Konsekvensgrad 0: ingen konsekvenser
Konsekvensgrad 1: små konsekvenser
Konsekvensgrad 2: middels store konsekvenser
Konsekvensgrad 3: store konsekvenser

Det kan også spesifiseres hvilke konsekvenser som legges til grunn:
 Sikkerhet (S) bæreevne, brannsikkerhet, etc.
 Helse/miljø (H) luftkvalitet, støynivå, etc.
 Økonomi (Ø) vedlikehold, utskifting, følgeskader, etc.
 Estetikk (E) overflater, renhold, etc.
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2.1 TILSTANDSVURDERING SLUK OG AVLØPSRØR
I denne rapporten er rørføring fra stakeluke i kjeller og opp til slukrist, samt rør for lufting
over tak undersøkt. Fra stakeluke og ut til kum forutsettes det ferdig rehabilitert avløpsrør
(ref prosjekt utført av TT‐Teknikk 2018).
Nær all rørføring og sluk er fra byggeår. Avløpsstammer og rør for varmt‐ og kaldtvann går
synlig gjennom leilighetene. Disse rørene er altså ikke skjult inne i sjakter, som ble en vanlig
løsning på 60‐70 tallet.
Originale bad hadde belegg av en tidlig type epoxy/tett maling på gulv med fall til sluk.
Overflatene ellers varierer mellom vinylbelegg, mosaikkfliser, vanlige keramiske fliser og
maling.
Avløpsrørene, ofte kalt soil‐rør, er utført i støpejern. Støpejernsrør kan korrodere på både
innside og utside, og det er funnet flere eksempler på dette. Støpejernsrør har en anbefalt
brukstid på 40‐50 år. Avløp fra kjøkken har kortere levetid enn avløp fra toalett. I slukene
var det opprinnelig ikke klemring som sikret tett overgang fra gulvflaten til sluket.
Enkelte steder er baderomsgulv foret opp og nytt sluk er lagt over gammelt. Dette er en
kostnadsbesparende løsning, men må før eller siden gjøres på nytt fordi det gamle sluket
ikke lenger holder tett. Utettheter i sluk vil påføre fukt til underliggende leilighet. Fukten vil
kunne medføre malingsavflass i himlingen i underliggende leilighet, noe som også er
oppdaget i enkelte bad.
Tilstandsgrad for avløpsrør settes til TG=2, med enkelte tilfeller av TG=3.
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Bilde 1: avløpsrør i kjeller, med rustutslag.

Bilde 2: stamme på loft. Dette røret «lufter» avløpssystemet for å hindre
vakuum og må ikke tettes.
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Bilde 3: Opprinnelig sluk.

Bilde 4: Rørføring på separat WC. Her er avløp fra kjøkken ført inn på
stammen ifm flytting av kjøkken til stue.

Bilde 5: Slukpotten og avløpsrør fra sluket er støpt inn i den bærende
betongkonstruksjonen (betongdekket) mellom leilighetene.

Bilde 6: avløpsrør for sluk og servant, samt fordelingsrør for kaldt‐ og
varmtvann. Her er det rustutslag.
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2.2 TILSTANDSVURDERING VARMT‐ OG KALDTVANNSLEDNINGER
I dette kapitelet inngår rør fra det kommunale nettet, såkalt nettvann (kaldt, friskt vann), rør
for varmt forbruksvann og varmtvann til radiatorene fra fjernvarmeleverandøren. Sameiet
har gjort en betydelig oppgradering av varmtvannsdelen i forbindelse med overgang fra
oljefyr til fjernvarme. Ledningsnettet fra kjeller til den enkelte leilighet er derimot modent
for utskiftning.
Det er ikke installert målere for avlesning av varmt forbruksvann. Dette omtales i
skisseprosjektet under kap 3.3.
Vannrørene går fra teknisk rom i kjeller, med synlig rørføring opp gjennom leilighetene, ofte
plassert i entré med innlegg direkte gjennom vegg til baderom og kjøkken.
Kobberrør har en anbefalt brukstid på 40‐50 år. Slitasjen kommer som følge av innvendig
korrosjon i rørene og korrosjonsutmatting. Alle synlige kobberrør i leilighetene er malt, med
unntak av enkelte rør inne i badene. Malingen avslører i mange tilfeller at det pågår
korrosjon, fordi maling flasser av og kobberet gir misfarging på malingen.

Bilde 1: enkel tilgang til stoppekran for hhv varmt‐ og kaldtvann er
viktig.

Bilde 2: lekkasjevarsler på kjøkken bør være standard ved
modernisering.

Bilde 3: kombinasjon av eldre rørføring med nyere tilkobling av
dusjkabinett.

Bilde 4: Rørføring for varmt‐ og kaldtvann inne i garderobeskap.
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Bilde 5: Her korroderer kobberledningene som følge av høyt fuktnivå i
rommet og mulig lav pH i vannet (surt vann).
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2.3 TILSTANDSVURDERING AV BADEROM
Tilstandsvurdering av baderommene er gjennomført ved en visuell befaring og kontroll av
utvalgte detaljer. Fall til sluk på baderomsgulv og ventilasjon er kontrollert.
Badene har i hovedsak nådd sin levealder. Gammelt utstyr og slitte overflater bærer preg av
slitasje og behov for modernisering. Av de 27 badene som er befart, samt bilder og
salgsopplysninger for til sammen 7 salgs‐ eller utleieannonser på finn.no, er kun 8 bad av
nyere dato.

Figur 1: oversikt over alder på baderom.

De aller fleste bad har tilstrekkelig med fall til sluk. Bad fra byggeår har gulv som ikke tåler
vannsøl på samme måte som nyere bad med membran. Dette er viktig å vite om, da de
originale badene var installert med badekar som sikret vann ned i sluk. Dersom badene
brukes med dusjing rett på gulv uten at det er lagt ny membran, vil fuktighet komme ned i
betongkonstruksjonen og føre til fuktighet i etasjen under.
Utettheter i sluk vil påføre fukt til underliggende leilighet. Fukten vil kunne medføre
malingsavflass i himlingen i underliggende leilighet, noe som også er oppdaget i enkelte bad.
Avflassing er et tegn på at betongkonstruksjonen har høyt fuktinnhold. Tiltak må utføres
raskt dersom slikt oppdages.
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Bilde 3: Det er tydelig fuktighet i himling. Dette kan være kondens
pga manglende isolasjon på loftsgulv og for høy luftfuktighet i
baderommet.

Bilde 4: en annen leilighet med fukt i himling. Her kan lekkasje fra
badet over være årsak til at maling flasser av, pga for høyt
fuktinnhold i betongen.

Det er befart noen få nyere bad, hvorav ett ferdigstilt i 2018. Badene framstår som pent
utført men dokumentasjon på utført arbeid er ikke lagt fram. Det er imidlertid et fåtall slike
bad, og ved en utskiftning av røranlegget må gulvene i slike nye bad tas opp på nytt for å
sikre tetthet i hele røranlegget.
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Bilde 5: eksempel på eksisterende nyere baderom med
dusjvegger.

Bilde 6: eksempel på eksisterende nyere baderom med
dusjkabinett.
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2.4 TILSTANDSVURDERING VENTILASJON
Tilstrekkelig luftskifte er kritisk for baderommets levetid. Ideell luftfuktighet inne er mellom
20 % og 40 % relativ luftfuktighet (RF) og iallfall ikke over 50%, ifølge Astma‐ og
allergiforbundet. Høyere fuktighet kan det være på bad med for dårlig ventilasjon, spesielt
rett etter dusjing og ved bruk av tørketrommel. Dersom fuktnivået ikke går ned innen en
halvtime, må det gjøres tiltak for å ventilere badet.
Leilighetene har naturlig avtrekksventilasjon, også kalt oppdriftsventilasjon. Dette innebærer
at luften får termisk oppdrift, som følge av at forurenset varm luft stiger opp. Vind over tak
bidrar til å suge luften ut av kanalen som stikker opp over taket. Det er viktig at tilstrekkelig
med frisk luft blir tilført gjennom ventiler og utettheter i bygningskonstruksjonen uten
filtrering.

Figur viser prinsippskisse naturlig avtrekksventilasjon. (kilde: Sintef Bygg forsk 552.302)

Prinsippet bak naturlig ventilasjon baserer seg på termiske drivkrefter, og differansen i
tetthet mellom kald og varm luft. Særlig i leilighetene i 4. etasje er det liten trykkdifferanse
mellom kald uteluft og den varme avtrekksluften. Konsekvensen av dette er at den
ventilerte luftmengden reduseres. Fukt og lukt ventileres ikke bort på en tilfredsstillende
måte.
Kald uteluft må varmes opp til romtemperatur av leilighetenes oppvarmingsanlegg.
Radiatorer er som regel montert under vinduer da det er her «kaldraset» er størst. Kaldras
kan enkelt forklares med at kald uteluft nedkjøler luften på innsiden av dårlig isolert
vindu/vegg og faller ned mot gulv. Er det ikke plassert en varmeovn eller ‐radiator under
vinduet, vil gulvene føles kalde. Riktig plassert varmeovn eller radiator begrenser dette
kaldraset og gir effektiv oppvarming av den kalde uteluften.
I flere av leilighetene er det montert kjøkkenventilatorer. Disse er stort sett basert på omluft
med kullfilter for absorbering av fett, lukt og fuktighet. Baderom er noen steder utstyrt med
elektrisk avtrekksvifte. Enkelte kjøkkenvifter er også koblet til felles avtrekkskanal eller
direkte til yttervegg.
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I boligblokker er det vanskelig å utbedre fuktnivå i kun én leilighet. Det er som regel en felles
sjakt der termiske krefter «drar» luften opp gjennom bygget og over tak. Dersom det blir
installert en vifte i ett bad, kan dette medføre at luft blir presset nedover i sjakten, altså
motsatt vei av slik det er ment fungere. Da vil andre leiligheter få enda dårligere luftskifte
enn tidligere.
Tilstanden for ventilasjon på de befarte baderommene er dårlig. Det er ikke målt RF i noen
bad, men det var tydelig høyt fuktnivå ved befaringstidspunkt på hverdag mellom kl 17‐20.
Vanndråper i himling tyder på dette, samt dugg på de bad som har vindu.
I de eksisterende sjaktene er det mest sannsynlig montert firkant‐kanaler. I årene 1950‐
1990 var det vanlig å benytte asbestholdig ventilasjonskanaler pga brannmotstand. Sanering
av asbest skal gjøres etter Arbeidstilsynets regler. Det anbefales å foreta en undersøkelse av
eksiterende sjakter.

Bilde 1: her kan klaffen på ventilasjonsluken enkelt vippes ut,
og bedre luftskifte etableres. Ventilen skal alltid stå åpen.

Bilde 2: Her er det montert en elektrisk vifte, antatt med fuktstyring.
Generelt bør ikke slike vifter installeres i enkelt‐bad da de vil påvirke
luftskifte i andre leiligheter.

Bilde 3: Her er himlingen senket ned og avtrekkskanalen er
delvis tildekket av listverk og teipet over. Dette medfører for
lite luftskifte i baderommet. Åpen ventil må besørges raskt.
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2.5 ELEKTROANLEGG
Generelt er el‐anlegget velfungerende men ved en modernisering av baderom og kjøkken
må som regel el‐anlegget oppgraderes med ny stigeledning fra hovedskap til sikringsskap.
Nye ledninger (kursopplegg) til de ulike rommene i leilighetene gjøres ofte i forbindelse med
oppussing. Nye kurser til nye installasjoner utføres som «utenpåliggende kabling», da
trekkerørene som er støpt inn i vegger og gulv ikke har kapasitet til flere ledninger.
Det er registrert noe bruk av skjøteledninger til bl.a vaskemaskin og tørketrommel. Dette
må unngås på grunn av fare for støt.
Bruk av skjøteledning tyder på at leilighetene ikke har tilstrekkelig strømmengde tilgjengelig
på badene og må «låne» strøm fra f.eks entré eller stue. Oppgradering av sikringsskap og
egen sikring til nye baderom er derfor en viktig del av en modernisering.

2.6 OPPSUMMERING TILSTANDSVURDERING
Tiden er inne for å fornye røranlegget og dette er allerede planlagt som et vedlikeholdsprosjekt i
boligsameiet. De gamle slukene representerer en risiko for fuktighet og må skiftes i sammenheng
med det øvrige avløpsanlegget. Sluk kan ikke skiftes uten å legge nytt vanntett belegg på gulv i
baderommene. Nye sluk og ny membran anses som den viktigste investeringen sameiet bør ta i nær
framtid. Dette for å unngå potensielle lekkasjer og etter hvert redusert forsikringsutbetaling pr
skadetilfelle.
Baderommene og WC er i dårlig forfatning i de aller fleste leiligheter. Det er overvekt av bad som er
utgått på dato. Når rør er over 50 år gamle gjelder ikke forsikringsregel for dekning av kostnader ved
rørbrudd. Sameiet må derfor avsette midler til å dekke evt rørbrudd/lekkasjer selv.
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2.7 TILSTANDSVURDERING I TABELLFORM SORTERT ETTER
BYGNINGSDELSTABELLEN
NS
3451

Tilstands‐ og
konsekvensgrad

Beskrivelse

Anbefalte tiltak

Innenfor
0‐2 år

Innenfor
2‐5 år

254

TG3 / KG3
Økonomisk
Estetisk

Gulv og membran i
eldre baderom.

Utskiftning.

311

TG0 / KG0

Bunn‐ og
uttrekksledninger.

Ferdig rehabilitert.

312

TG3 / KG2
Økonomisk

Ledningsnett for
kaldtvann vertikalt.

Utskifting.

Kraftige
symptomer
Svikt

312

TG3 / KG2
Økonomisk

Ledningsnett for
varmtvann vertikalt.

Utskifting.

Kraftige
symptomer
Svikt

312

TG3 / KG2
Helse
Økonomisk

Ledningsnett for avløp.

Utskiftning.

Kraftige
symptomer
Svikt

312

TG2 / KG2
Økonomisk

Ledningsnett for
kaldtvann horisontalt i
kjellere, inkludert
ventiler.

Utskiftning.

Middels
kraftige
symptomer
Mulig skjult
svikt

360

TG2 / KG3
Helse
Økonomisk

Ventilasjon i baderom.
Naturlig ventilasjon,
oppdrift.

Kartlegging, rens og
utbedring.
Inneklima‐
undersøkelse.

Middels
kraftige
symptomer
Mulig skjult
svikt

Innenfor
5 – 10 år

Kraftige
symptomer
Svikt
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3 SKISSEPROSJEKT ALTERNATIV 1
Alternativ 1 beskriver utskiftning av vann og avløpsrør, baderomsmodernisering og balansert
ventilasjon i leilighetene.
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3.1 INNLEDNING ALTERNATIV 1
Alternativ 1 omfatter å rive og bygge nytt røranlegg til kjøkken og bad, nye baderom med ny
innredning samt nytt balansert ventilasjonssystem.
Alt bygningsteknisk, røranlegg, ventilasjon og elektro blir skiftet ut til en moderne standard.
Løsningene vil være i tråd med dagens byggeforskrifter så langt det lar seg gjøre. I eldre boligblokker
er eksisterende føringsveier ofte avgjørende for hvordan nye føringsveier skal legges opp.
Kravene i gjeldende teknisk forskrift til Plan‐ og bygningsloven legges til grunn. Der det refereres til
TEK17 er det altså siste revisjon av teknisk forskrift det er henvist til. Tiltaket innebærer søknad om
tillatelse til tiltak. Tiltaket krever også obligatorisk uavhengig kontroll av både prosjektering og
utførelse.
Våtromsnormen er et valgfritt sett med retningslinjer for prosjektering og utførelse av våtrom.
Mange av normens anbefalinger er tatt inn i teknisk forskrift.
Følgende forhold er inkludert i alternativ 1:
 Flislagte gulv og vegger
 Nedsenket himling med innfelt belysning og for å skule rørinstallasjoner
 Nedsenket dusjsone der badene har plass til hjelpesluk
 Varmekabler i gulv med termostat som oppvarming (radiator fjernes)
 Nye dører
 Vegghengt klosett
 Ny baderomsinnredning
 Balansert ventilasjon i leilighetene
 Opplegg for vaskemaskin/tørketrommel
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3.2 BYGNINGSMESSIG ARBEIDER ALTERNATIV 1
Dette kapitlet beskriver den anbefalte måten å bygge opp nye baderom og WC på. I eksisterende
byggverk må entreprenør ofte velge løsninger som kan være utenfor de i dag gjeldende krav til
bredder, høyder og åpninger. I skisseprosjektet er målet å drøfte ulike løsninger som ikke avviker fra
de pre‐aksepterte kravene. Universell utforming er som regel vanskelig å oppnå i eksisterende
bygninger.
Skissene som er vist i forprosjektet er en ønsket tilpasning av baderommene. Mindre avvik kan
forekomme når badene er revet og bærende konstruksjon blir avdekket. Det anbefales å ha en
prøve‐/pilotoppgang for å få avdekket relevante forhold i bygget. I en pilotoppgang får entreprenør
undersøkt om den prosjekterte løsningen kan gjennomføres uten avvik. Evt avvik fra den planlagte
løsningen må behandles i samråd med oppdragsgiver.

3.2.1 Riving
Første trinn i en rivingsprosess er å utarbeide en miljøsaneringsrapport. Denne rapporten beskriver
alle forekomster av avfall. I noen tilfeller oppdages nye typer avfall først når baderom rives.
Rivearbeidene vil omfatte riving av dagens rørføring i kjeller og opp til hver leilighet samt selve
baderom og WC inn til veggkonstruksjon. Vegger og gulv blir pigget opp, evt nedsenket himling rives.
Dersom det avdekkes asbest må arbeidene stanses inntil ivaretakelse av slikt avfall er sikret. I eldre
bygg kan asbestholdige materialer være støpt inn i betongen, og entreprenør finner ofte ikke dette
før rivingen starter. Det anbefales derfor en grundig undersøkelse i forbindelse med
miljøkartleggingen.
Det er egne regler for hvordan slikt avfall skal håndteres. Dette gjøres i samarbeid med
Arbeidstilsynet.

3.2.2 Gulv
Det må legges ny membran på gulvet og med oppbrett på vegg. Under vises en typisk oppbygging
med krav til fall og minimums avstander fra ferdig gulvoverflate (referanse Byggforsk).

Figur 2: anbefalt løsning for fall i baderom.
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Figur 3: krav til høyder og fallforhold (Byggforsk).

Vinyl legges nederst, direkte på gulvkonstruksjon:
 Det må være fall på selve gulvkonstruksjonen.
 Dersom rørføringer, f.eks fra servant eller vaskemaskin legges i påstøpen, har man en sikring
mot evt senere lekkasjer fra rørene.
 Over vinylmembran legges armert betong (påstøp) med innstøpte varmekabler. Gulvet skal
legges med fall til sluk som beskrevet i våtroms norm.
 Færre gjennomføringer i membranen.
 Denne løsning er noe mer tidkrevende enn overliggende membran.
 Varmekabler må ha høyere kvalitet da disse blir liggende i fuktig påstøp.
I dette prosjektet anbefales falljustering på undergulvet og membran til sluk. Undergulvet
fortutsettes å ha nødvendig selvfall i dag. Dersom dette ikke er tilfelle, må gulvet avrettes før legging
av vinylmembran, evt vurderes membran på topp av påstøpen senere i prosjektet.

Figur 4: Oppbygging av ny gulvkonstruksjon med underliggende membran.
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3.2.3 Branntetting
Alle gjennomføringer i etasjeskiller må branntettes iht krav i TEK17.

Figur 5: illustrasjon av typisk branntetting mellom to leiligheter.

3.2.4 Vegger
Vegger påbygges med avstivende kryssfiner eller OSB plater som spikerslag. Dette sikrer at utstyr
som servanter, skap og annet kan monteres direkte på flislagt vegg. Det monteres vanntette
membranplater før vegger flislegges. Det er mange ulike varianter av membranplater. Det anbefales
en anerkjent produsent som Litex. Litex har et komplett system for å ivareta vanntetthet.

3.2.5 Himling
Tak bygges ned med en gipshimling for å skjule rør‐ og kanalføringer, samt forebygge støy fra
rørføring fra leiligheten over.
Det foreslås også å installere innfelte lys (LED‐spotter). Det skal påses at himlingshøyden blir så høy
som mulig, både i baderommet og i entré. Himlingshøyden vil være et resultat av byggehøyden for
rørføringer, spotter og ventilasjonskanaler.
Det må påses at alle installasjonene koordineres fra start av for å få best mulig plassering av hver
enkelt installasjon.

Figur 6: prinsipp for nedsenket himling i baderom, for å skjule rørføringer.
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Alle gjennomføringer gjennom etasjeskillet må branntettes i etasjeskilleren før himlingen lukkes.

3.2.6 Baderomsdører
I forbindelse med riving og evt tilpasning av vegg til nytt fordelerskap for varmt og kaldt‐vann, samt
elektrisk anlegg for varmekabler, tas eksisterende dør og karm ut. Det anbefales derfor å skifte ut
døren til baderommet og sette inn en dør med modulbredde 80x200 cm.

3.2.7 Planløsninger
I forbindelse med riving og gjenoppbygging av baderom må ofte planløsningen endres for å få plass
til vaskemaskin og nye installasjoner.
Under vises hvordan gamle bad kan endres for å oppnå best mulig planløsning. Det er ofte vanskelig
å endre dørplassering, men omplassering av servant og WC kan gi noe bedre plassutnyttelse. Man
kan i enkelte tilfeller tilpasse plassering av nytt sluk, gitt at den bærende betongkonstruksjonen
tillater ny hulltaking og at det gamle hullet til sluket kan støpes igjen på en tilfredsstillende måte.
Plassering av nytt sluk skal velges ut fra hensyn om best mulig fall og enklest mulig rengjøring av
sluket. Det anbefales plassering i dusjsonen.
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Figur 7: eksisterende og ny planløsning for baderom i Linderudsletta 7 B.

Figur 8: eksisterende og ny planløsning for baderom i Sletteløkka 10 A.
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Figur 9: eksisterende og ny planløsning for baderom i Linderudsletta 15.
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3.2.8 Illustrasjoner av moderniserte baderom

Figur 10: illustrasjon av nytt bad i Linderudsletta 7B.

Figur 11: illustrasjon av nytt bad i Sletteløkka 10 A.

Figur 12: illustrasjon av nytt bad i Linderudsletta 15 A.
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3.3 NYTT RØRANLEGG ALTERNATIV 1
Røranlegget består av nye rør og komponenter fra vanninntak og fjernvarme i kjeller og nye
avløpsrør fra grensesnittet for tidligere rehabiliterte rør i kjeller.
Radiator‐rør utenom baderom skal bestå. Både rørføring og radiator på baderom fjernes.
Utskiftning av røranlegg innebærer en periode uten vann og avløp for beboere. Det må etableres
provisorier som inneholder WC, dusj og mulighet for vaskemaskin.

3.3.1 Nye avløpsrør
Nye avløpsrør monteres med samme plassering som tidligere. Det må påregnes noe demontering av
skap/innredning som står i veien for utskiftning av rørene.
Sluk skal være godkjent for bruk i brannskillende dekker (gulv mellom etasjene). Slukene skal
plasseres for enkel adkomst/rengjøring.
Nye avløpsrør fra servanter, vaskemaskiner, dusj, hjelpesluk føres til hovedavløpet for leiligheten.
Stammen står i entré eller er plassert inne på baderommet.
Gamle avløpsrør i dekket kan man la ligge dersom disse ikke er i konflikt for nytt sluk og nye rør.
Gamle rør fjernes eller plomberes.

3.3.2 Nye kaldt‐ og varmtvannsledninger
Nye vannrør legges skjult i vegger, i gulv og over himling. Rørene skal leveres som rør‐i‐rør‐system
med PEX‐rør. Fordeler‐skapet plasseres i vegg mellom baderom og gang. Måler for forbruk av varmt
tappevann kan settes i fordelerskapet for vanninstallsjoner. Det er støtteordninger for å installere
slike målere. Fordelen med måling av varmt tappevann er at forbruket fordeles pr leilighet. Dette vil
bidra til å bevisstgjøre energiforbruk i hver leilighet.
Fra fordelerskapet går det en slange til en såkalt «siklemikk». Dersom det oppstår en vannlekkasje i
rør‐i‐rør systemet vil vannet komme ut av denne siklemikken. Vann ledes altså fra det tette systemet
og ut på gulv og videre til sluk. Dette er en trygg og anerkjent løsning som har erstattet
kobberledninger.
Det anbefales også å installere kaldt‐ og varmtvann til de separate WC‐rommene, slik at en liten
håndvask kan monteres der.
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Figur 13: snitt av typisk boligblokk med fordeling av kaldt og varmtvann til de ulike etasjene. Inne i hver leilighet er det et
fordelerskap som fordeler kaldt og varmt vann til baderom og kjøkken, og evt WC.
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3.4 VENTILASJON ALTERNATIV 1
Den eksisterende ventilasjonsløsningen er beskrevet i kap. 2.4.
Prinsippet med moderne ventilasjon er å sørge for renest mulig luft og mest mulig gjenvinning av
varme. Nye boliger dimensjoneres som regel etter minimumskravene i teknisk forskrift. Dette kan i
enkelte perioder oppleves som lite eller dårlig luft. Samtidig vil det bli veldig kostbart å dimensjonere
boliganlegg for de få virkelig varme eller kalde dagene i løpet av ett år.
Ved overgang fra naturlig ventilasjon til balansert ventilasjon, må ofte større sjakter etableres. For
små dimensjoner kan medføre susing/kanalstøy. Dersom aggregatets vifter kjøres med for høyt
turtall, vil dette medføre både susing og/eller romling i anlegget. Dette må unngås i boliger, da de
fleste er sensitive for støy i egen bolig.
Felles for moderne balanserte ventilasjonsanlegg er at de har gode filtre for å fjerne forurensinger
fra uteluften før den tilføres boligen. Redusering av støvkonsentrasjonen i rom og
ventilasjonskanaler er viktig av flere årsaker:
 Høyt støvinnhold i boligen gir redusert komfort og flere helseproblemer, som allergi og andre
luftveisplager.
 Tilsmussing av kanaler senker kvaliteten på ventilasjonslufta.
 Høyt støvinnhold i ventilasjonslufta øker behovet for rengjøring av overflater.
Grad av gjenvinning er viktig med tanke på energibruken. I et balansert ventilasjonsanlegg brukes
den oppvarmede inneluften til å tilføre ny frisk uteluft, varme inne i aggregatet. Man søker ofte en
gjenvinningsgrad på minst 80 %. En høy gjenvinningsgrad gir store fordeler i vinterhalvåret.
Alle leiligheter har oppvarming gjennom tilført fjernvarme og derfor noe begrenset med netto
energibesparelse knyttet til oppvarming.
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3.4.1 Sentralt balansert ventilasjonsanlegg
Ved balansert ventilasjon med sentralt anlegg er det ett ventilasjonsanlegg som dekker flere
leiligheter, f.eks én oppgang eller en blokk. Ventilasjonsanlegget plasseres normalt på loft eller
kjeller. Ved balansert ventilasjon sørger vifter for både tilførsel og avtrekk av omtrent like store
mengder ventilasjonsluft. Kald frisk uteluft hentes inn i ventilasjonsanlegget for å filtreres gjennom
filtre. Deretter passerer luften gjennom en varmegjenvinner som overfører varmen fra
avtrekksluften over til den kalde uteluften. Dette reduserer luftens oppvarmingsbehov og måles
etter regler om varmegjenvinningsgrad. Den oppvarmede luften føres ned i sjakt og videre til kanaler
i leilighetene.

Figur 14: typisk løsning for balansert ventilasjon i boligblokker.

Kanalføringer monteres i taket og krysning av kanaler må unngås. Fra sjakten går det en kanal med
frisk luft til kjøkken, soverom og stue, og en avtrekkskanal fra kjøkken og baderom, og evt WC. Det
må regnes med en reduksjon av himlingshøyde i entre og evt deler av stue og soverom. Det
anbefales å legge kanal et stykke inn i soverommet for å fordele luften best mulig. Avtrekk fra
soverom og stue skjer gjennom spalter under dørene. Det må påses at disse spaltene har tilstrekkelig
åpning for å slippe luft ut av rommet og inn i avtrekksventil. I noen tilfeller må innerdører til
soverom og stue byttes for å få tilstrekkelig åpning. I andre tilfeller er det ikke lenger noen dør
mellom gang og stue, slik at kun dører til soverommene kun byttes.
Det er to tilgjengelige sjakter pr leilighet. Sjaktene varierer i størrelse og må evt tilpasses noe for nye
ventilasjonskanaler. De eksisterende sjaktene vil fortsatt gå fra 1 til 4 etg. I enkelte tilfeller må
eksisterende sjakter suppleres med en ekstra sjakt, dersom kanaldimensjonen krever det.
Fordelene med alternativet 1 er bl.a:
 Utnytte plass på loft framfor å bruke bodareal i leiligheter til aggregat
 Ledige kjellerarealer kan også brukes til aggregater
 Luftinntak skjer på gunstig sted, langt over bakken
 Aggregatene kan tilføres fjernvarme og luften forvarmes
 Lavere støynivå
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Lavere driftskostnader
Ventilasjonsanlegg etterses av servicebedrift, trenger ikke tilgang til leiligheter

Ulempene med alternativ 1 er bl.a
 Det må bygges eget teknisk rom på loft
 Vibrasjoner fra aggregat må forebygges, gulv må fôres opp.
 Noe bodplass på loft vil gå tapt
 Mindre grad av individuell styring av hastighet og temperatur

Figur 15: plan loft i Linderudsletta 7 illustrert med ett aggregat pr oppgang.

3.4.2 Kanalføring
Kanalføring i leiligheter er vist i plantegningene under. Rød strek er avtrekkskanal, blå strek er
tilluftskanal.

Figur 16: kanalføring i Linderudsletta 7B.
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Figur 17: kanalføring i Sletteløkka 10 A.

Figur 18: kanalføring i Linderudsletta 15 A.
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3.4.3 Inntak av friskluft
Inntak av friskluft må skje på et sted der luften er så ren som mulig. Friskluftinntaket velges først,
deretter avkast (den forurensede luften). Inntaket må være minst 3 m over bakkenivå. I sameiet er
luftforurensning fra riksvei 4 et tema som må tas alvorlig. Plassering av friskluftinntak vil derfor være
naturlig å plassere på inngangssiden på blokkene som ligger nærmest riksvei 4. Det anbefales inntak
på gavlvegg med kortest mulig føringsvei til aggregat.
Dersom aggregat blir plassert i et kjellerrom må det påses at friskluftinntaket plasseres på egnet
sted. En utvendig kanalføring ca 3 m opp langs gavlvegg kan være en løsning.

3.4.4 Avkast av forurenset luft
Avkast må skje på taket, og i god avstand til der friskluften kommer inn. Det er mulig å bruke
gavlvegg på loft til avkast, gjennom en rist i veggen.

Figur 19: eksempel på avstand mellom friskluftinntak og avkast.
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3.4.5 De‐sentralisert balansert ventilasjon uten aggregat
Systemet består av inn‐ og ut ventiler i par. Systemet trekker inn luft i en eller flere ventiler på
samme fasade i ett minutt, i neste minutt sender de samme ventilene luften motsatt vei.
Det må være minimum to stk ventiler. Dvs to stk ventiler i en ett‐roms leilighet. Bad må ventileres
med egne avtrekk. Vanligvis er avtrekket på bad planlagt slik at filtrert luft fra kjøkken dras inn via
baderommet og over tak.

Figur 20: bilde av en stk kombinert inntak og avkastventil. Inne i veggen sitter en liten varmegjenvinner som kan gi opptil 80
% varmegjenvinning.

Denne type system blir ofte vurdert i små leiligheter og eneboliger der byggherre ønsker en enkel og
rimelig løsning for å sikre bedre inneklima og noe energigjenvinning. Minimum veggtykkelse må
være 190 mm. Det må etableres en kasse på innside av yttervegg for å skjule hulltakingen og sikre
tetthet i ytterveggen. Jo tykkere vegg og kasse, desto større varmegjevinningsgrad.
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3.4.6 Oppsummering ventilasjon alternativ 1
ELEMENT
Inntak

Avkast
Kanalnett for tilluft‐
og avtrekk

Ventilasjonsaggregat

Himling bad og entré
El.anlegg

BALANSERT VENTILASJON
Inntak etableres i rist på yttervegg på loft eller utenfor kjellervegg. Filtrert
frisk luft føres ned til leilighetene i egen kanal på kjøkken og spres til stue
og soverom.
Avkast/forurenset luft føres fra kjøkken og bad og inn i kanal på bad, og
opp til aggregat for varmegjenvinning. Avkast føres så videre over tak.
Det benyttes sirkulære stålkanaler (Spiro) både på loft og ned i sjaktene.
Tilluftsventiler plasseres et stykke inn i oppholdsrommet for å spre frisk luft
best mulig.
Avtrekksventiler plasseres i himlingen på badet og på kjøkkenvegg.
Alle kjøkken blir oppgradert med moderne kjøkkenventilatorer med
kullfilter. Dette bidrar til å fjerne mest mulig forurensing før luften går
tilbake til aggregatet.
Ett stort aggregat installeres på loft med nødvendig støydempende puter.
Det må bygges et eget teknisk rom, med brannskillende vegg. Aggregatet
skal ha roterende varmegjenvinner og varmebatteri tilkoblet fjernvarme.
Nedsenket himling i gang for å skjule ventilasjonskanaler.
Opplegg for ny 32 ampere eller 64 ampere kurs med jordfeilautomat fra
underfordeling til ventilasjonsanlegget på loft. Det må tas forbehold for
trafo for å justere spenning fra 400V til 230V, da de fleste aggregater
leveres med 400 V som standard.

Side 36 av 54

3.5 ELEKTRISK ANLEGG ALTERNATIV 1
I boligsameiet er det begrenset med kapasitet på strøm fordi leilighetene varmes opp med et felles
varmeanlegg. Før installasjon kontrolleres kapasitet på el. kurs til bad og evt teknisk rom på loft.
Det nye badet må ha egen jordfeilbryter. Alle elektriske installasjoner på bad skal tilfredsstille krav i
elektriske forskrifter. Dette gjelder både krav til selve utstyret (IP44) og til hvordan dette monteres.
Alle bad bør ha elektrisk oppvarming av gulv (varmekabler innstøpt i gulvet). Det anbefales derfor
elektrisk oppvarming.
Det kan etableres spotter i den nedsenkede himlingen i både nytt bad og WC, samt i entréen.
Det installeres en bryter med termostat for varmekabler på utsiden av baderommet, sammen med
lysbryter og evt annet.
Utredning av kapasitet i hovedtavle og sikringsskap, samt stigere til sikringsskap, gjøres etter
beslutningsfasen.
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3.6 GRUNNPAKKE BADEROM ALTERNATIV 1
BESKRIVELSE
Gulv på toalett og bad
Vegger på toalett og bad
Himling på baderom og
evt toalettrom
Avløpsrør
Sanitæranlegg, toalett og
bad
Vannrør

Balansert ventilasjon
Oppvarming på baderom
El. anlegg på bad
Beboerkost/tilvalg

GRUNNPAKKE
Påstøp/avretting/membran og varmekabler. Gulvene får fliser med
format 20x20 cm.
Vegger utfores med Litex plater for å sikre tetthet. På veggene limes
det fliser med format 20x20.
Nedsenket isolert himling på baderom for å skjule kanaler, vann‐, sluk‐
og avløpsrør fra etasjen over. I himlingen integreres LED‐lys. Himling
senkes ned i entre for å skjule kanalnett fra sjakter til oppholdsrom.
Alle avløpsrør og sluk legges nytt.
Alt eksisterende utstyr demonteres og erstattes med nytt. Det
etableres nytt vegghengt klosett. Det monteres inn ny servant og skap
tilpasset baderommet.
Alle rør skiftes ut. Nye stoppekraner på kaldt og varmt vann i leilighet.
Ny stamme etableres i alle leiligheter. Nye vannrør legges skjult med
rør‐i‐rør system. Komplett opplegg for vaskemaskin på baderom.
Bytte av kjellerstrekk med stoppekraner for hver stamme.
Sentralt aggregat på loft eller kjeller. Kanaler fordeles ut fra sjakter og
spres til oppholdsrom. Avtrekk på kjøkken og bad.
Eksisterende oppvarming på bad demonteres og det monteres
elektrisk gulvvarme ved påstøp / avretting.
Omtrekking av elektrisk anlegg på bad og toalett. Ny 10/16A kurs til
badet med jordfeilbryter leveres.
Påstøp/avretting/membran og varmekabler. Gulvene får fliser med
format 20x20 cm.

3.7 BUDSJETT FOR ALTERNATIV 1
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3.8 SAMMENDRAG ALTERNATIV 1
Selvaag Prosjekt har beskrevet utskiftning av røranlegget og modernisering av baderom og
ventilasjon.
Alternativ 1 er basert på følgende forutsetninger:

Lekkasjene fra baderommene vil fortsette grunnet tilstanden på gamle rør. Dette fører til
merarbeid og ulemper både for styret og beboere.

Sameiet må forvente økte kostnader til forsikring grunnet økning i antall rørbrudd.

Kostnad ved slike rørbrudd må dekkes av sameiet pga 50 års regelen for vannskader grunnet
gamle rør.

Dårlig inneklima kan gi helseplager samt øke risiko for at materialer får kort levetid som følge av
høye fuktnivå.

Kostnadsnivået øker dersom man utsetter rørutskiftningen.
Alternativ 1 vil gi følgende resultat:
 Baderommene blir fullstendig modernisert samtidig med rørutskiftning.
 Inneklima blir optimalisert og vil bidra til økt velvære
 Leilighetenes verdi vil øke.
 Seksjonseier får gjort alle tiltak samtidig.
 Det beregnes ca 5 ukers arbeidstid for hvert bad.
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4 SKISSEPROSJEKT ALTERNATIV 2 ‐ RØREREHABILITERING OG
UTBEDRING AV VENTILASJON
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4.1 INNLEDNING ALTERNATIV 2
For alternativ 2 har vi lagt til grunn at rørutskiftning gjennomføres som et vedlikeholdstiltak samt at
det gjøres en oppgradering av dagens ventilasjonssystem.
For alternativ 2 blir det nytt baderomsgulv og installert nye kaldt og varmtvannsledninger utenpå
eksisterende vegger. Eksisterende vegger blir stående og eksisterende innredning på bad vil de‐ og
remonteres, så langt dette lar seg gjøre.
Dersom seksjonseier ønsker å modernisere hele badet samtidig, foreslås dette utført som et tilvalg.
Følgende forhold er inkludert i alternativ 2:
 Alt vvs‐utstyr må demonteres, herunder servant, dusjvegger/‐kabinett, klosett, evt badekar
 Røranlegget omfatter bytte av sluk i alle leiligheter, og gulvene må derfor rives
 Rør for kaldt og varmt vann går i dag inn i vegg til baderom. Dette må legges inn til nytt
fordelerskap og videre derfra som synlig rørføring på vegg til servant, dusj og klosett.
 Vegg må slisses ned mot gulv, minimum 10 cm, for å sikre nødvendig oppbrett av membran.
 Nye avløpsrør og nytt sluk monteres.
 Det legges ny membran på gulv og opp langs vegger.
 Påstøp og fliser, inkludert sokkelflis langs veggene.
 Synlige rør for kaldt og varmtvann installeres på vegger.
 Gammelt utstyr remonteres.
 Det anbefales dusjkabinett da tetthet på eksisterende vegger ikke blir utbedret.
 Det installeres en elektriske vifter på loft med trykksensor. Viftene vil suge ut forurenset luft fra
bad, WC og kjøkken.
 Tilluft kommer inn fra friskluftsventiler i stue og soverom.
 Det må installeres nye avtrekksventiler i hvert bad og på kjøkken. Ventilene må alltid stå i åpen
stilling for å sikre nødvendig luftskifte i hele leiligheten.
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4.2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ALTERNATIV 2
Alternativ 2 innebærer at veggene ikke blir modernisert. Tettheten i eksisterende vegger vil derfor
være varierende.
De bygningsmessige arbeidene er derfor hovedsakelig knyttet til utbedring av gulvet. Det er
nødvendig å lage en oppbrett fra gulvet og ca 10 cm opp på veggene. Dette for å sikre tetthet ved en
evt lekkasje eller tett sluk. Overgang fra eksisterende vegg til sokkel må sikres før flislegging. Gulvet
blir flislagt og blir garantert tett.

Figur 21: prinsipp for sokkelflis ved utbedring av baderomsgulv. Påstrykningsmembran vil erstattes med vinylmembran.
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4.2.1 Riving
Første trinn i en rivingsprosess er å utarbeide en miljøsaneringsrapport. Denne rapporten beskriver
alle forekomster av avfall. I noen tilfeller oppdages nye typer avfall først når baderom rives.
Rivearbeidene vil omfatte riving av dagens rørføring i kjeller og opp til hver leilighet samt gulvet i
baderom og WC. Gulv blir pigget opp, evt nedsenket himling rives. Dersom det avdekkes asbest må
arbeidene stanses inntil ivaretakelse av slikt avfall er sikret. I eldre bygg kan asbestholdige materialer
være støpt inn i betongen, og entreprenør finner ofte ikke dette før rivingen starter. Det anbefales
derfor en grundig undersøkelse i forbindelse med miljøkartleggingen.
Det er egne regler for hvordan slikt avfall skal håndteres. Dette gjøres i samarbeid med
Arbeidstilsynet.
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4.2.2 Gulv
Det må legges ny membran på gulvet og med oppbrett på vegg. Under vises en typisk oppbygging
med krav til minimumskrav til høyder og fall på ferdig gulvoverflate (referanse Byggforsk).

Figur 22: prinsipp for fall i baderom.

Figur 23: krav til høyder og fallforhold (Byggforsk).








Når vinyl legges nederst må det være fall på selve gulvkonstruksjonen.
Dersom rørføringer, f.eks fra servant eller vaskemaskin legges i påstøpen, har man en sikring
mot evt senere lekkasjer fra rørene.
Over vinylmembran legges armert betong (påstøp) med innstøpte varmekabler. Gulvet skal
legges med fall til sluk som beskrevet i våtroms norm.
Færre gjennomføringer i membranen.
Denne løsning er noe mer tidkrevende enn overliggende membran.
Varmekabler må ha høyere kvalitet da disse blir liggende i fuktig påstøp.
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Figur 24: Oppbygging av ny gulvkonstruksjon med underliggende membran.

I dette prosjektet anbefales underliggende membran og fall på undergulvet til sluk. Undergulvet
fortutsettes å ha nødvendig selvfall i dag. Dersom dette ikke er tilfelle, må gulvet avrettes før legging
av vinylmembran.

4.2.3 Branntetting
Alle gjennomføringer i etasjeskiller må branntettes iht krav i TEK17. Det skal kun benytte u‐
brennbare rør i gjennomføringen i etasjeskilleren. Eksempel på u‐brennbare rør er stål‐
/støpejernsrør, betegnet som MA‐rør.

Figur 25: illustrasjon av typisk branntetting mellom to leiligheter.
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4.3 NYTT RØRANLEGG ALTERNATIV 2
Utskiftning av røranlegg er også beskrevet i kap 3.3. Rørutskiftningen identisk med alternativ 1.
Røranlegget vil bestå av nye rør og komponenter fra vanninntak og fjernvarme i kjeller og nye
avløpsrør fra tidligere rehabiliterte rør i kjeller.
Radiator‐rør utenom baderom skal bestå. Både rørføring og radiator på baderom fjernes.
Utskiftning av røranlegg innebærer en periode uten vann og avløp for beboere. Det må etableres
provisorier som inneholder WC, dusj og mulighet for vaskemaskin.

4.3.1 Nye avløpsrør
Nye avløpsrør monteres med samme plassering som tidligere. Det må påregnes noe demontering av
skap/innredning som står i veien for utskiftning av rørene.
Sluk skal være godkjent for bruk i brannskillende dekker (gulv mellom etasjene). Slukene skal
plasseres for enkel adkomst/rengjøring.
Nye avløpsrør fra servanter, vaskemaskiner, dusj, hjelpesluk føres til hovedavløpet for leiligheten.
Stammen står i entré eller er plassert inne på baderommet.
Gamle avløpsrør i dekket kan man la ligge dersom disse ikke er i konflikt for nytt sluk og nye rør.
Gamle rør fylles med betong etter innvendig grovrengjøring av disse.

4.3.2 Nye kaldt og varmtvannsledninger
Kaldt og varmtvannsledninger går vertikalt opp fra kjeller i gangarealet eller inne i badet.
Det anbefales å etablere et fordelerskap. Dette fordi det ved en evt senere modernisering (utført av
seksjonseier), ligge til rette for å videreføre et rør‐i‐rør‐system. Fordeler‐skapet plasseres i vegg
mellom baderom og gang.
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Figur 26: snitt av typisk boligblokk med fordeling av kaldt og varmtvann til de ulike etasjene. Inne i hver leilighet er det et
fordelerskap som fordeler kaldt og varmt vann til baderom og kjøkken, og evt WC.

Fra fordelerskapet går det en slange til en såkalt «siklemikk». Dersom det oppstår en vannlekkasje i
rør‐i‐rør systemet vil vannet komme ut av denne siklemikken. Vann ledes altså fra det tette systemet
og ut på gulv og videre til sluk. Dette er en trygg og anerkjent løsning som har erstattet
kobberledninger.
Fordelerskapet inneholder stoppekraner for de ulike vannrørene. Det legges klart rør på vegg med
hylse for videreføring av for‐krommede rør videre til servant, dusj og toalett.

Figur 27: eksempel på synlig rørføring med for‐krommede rør.
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4.4 VENTILASJON ALTERNATIV 2
Den eksisterende ventilasjonsløsningen er beskrevet i kap. 2.4.
Alternativ 2 omfatter oppgradering av det eksisterende ventilasjonssystemet, med nye ventiler,
kanaler og vifte på toppen av hver sjakt. Systemet kalles mekanisk avtrekksventilasjon og var
standard løsning i alle nybygg fram til TEK10 ble gjeldende.
Denne løsningen tilfredsstiller ikke dagens krav til ventilasjon i nybygg. Dette pga strenge krav til
både luftskifte, tetthet i bygget og lavt energibruk.
Med mekanisk ventilasjon dras kald luft inn via de eksisterende friskluftventilene på soverom, i stue
og på kjøkken. Den kalde friske luften blir oppvarmet av radiatorene. Ventilene på badet og kjøkken
drar ut luften ut. Denne løsningen innebærer ingen varmegjenvinning.
Følgende forhold er kritisk for at en slik løsning skal fungere optimalt:
 At friskluftsventiler har stor nok dimensjon.
 At spalter under dører er etablert og holdes åpne.
 At viftene på loft har god kapasitet og er plassert slik at støy er minimert.

Figur 28: prinsipp for mekanisk avtrekk for et bolighus. Samme prinsipp gjelder for blokker.

De eksisterende sjaktene på baderommet og kjøkken benyttes til avtrekk. Inne i sjaktene monteres
nye kanaler fra hvert enkelt bad, WC og kjøkken. Det må tas forbehold om eksisterende kanaler, da
det på tiden bygget ble oppført var vanlig å benytte firkant‐kanaler med asbestholdig materialer.
Sjaktene må undersøkes nærmere for kapasitet til å brukes til mekanisk avtrekk, da dette medfører
en konstant luftstrøm. For liten dimensjon kan medføre susing/uling og derfor være sjenerende.
På loftet installeres én avtrekksvifte pr sjakt, evt en stor vifte som samler luft fra flere sjakter og
fører avkast ut på ett sted. Dersom det installeres en vifte pr sjakt, må taket åpnes og forberedes for
nyt gjennomføring. Det må regnes med en kanal med dimensjon 40‐50 cm. Totalt vil det bli rundt
220‐230 vifter på loftene. Alternativet er å samle sjaktene og ha én stor sentral vifte pr loft, som har
ett felles avkast. Dette avkastet blir derimot stort. Det kan brukes en rist i gavlveggen med antatt
størrelse på ca 100x150 cm.
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Figur 29: illustrasjonen viser en mulig plassering av avtrekksviftene på loftet. Her benyttes eksisterende takhatter/piper.

Figur 30: illustrasjonen viser to stk store vifter, med kanaler fra de ulike sjaktene. Her blir eksisterende piper tettet, og
avkast skjer ut via gavlvegger.
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4.5 ELEKTRO ALTERNATIV 2
Elektroarbeidet for dette alternativet er stort sett i samsvar med første alternativ.
Forskjellen vil være kursopplegg til de nye viftene på loftet og at nedsenket himling med innfelt
belysning i badene ikke er inkludert.
I boligsameiet er det begrenset med kapasitet på strøm fordi leilighetene varmes opp med et felles
varmeanlegg. Før installasjon kontrolleres kapasitet på el. kurs til bad og evt vifter rom på loft.
Det nye badet må ha egen jordfeilbryter. Alle elektriske installasjoner på bad skal tilfredsstille krav i
elektriske forskrifter. Dette gjelder både krav til selve utstyret (IP44) og til hvordan dette monteres.
Alle bad bør ha elektrisk oppvarming av gulv (varmekabler innstøpt i gulvet). Det er enkelte som
velger å legge vannbåren varme (fjernvarme) også i baderomsgulv. Dette gir liten fleksibilitet og kan
føre til både for kalde og for varme gulv. Det anbefales derfor elektrisk oppvarming.
Det installeres en bryter med termostat for varmekabler på utsiden av baderommet, sammen med
lysbryter og evt annet.
Det må trekkes nye kurser til vifter på loftene, fra 10 til 15 stk pr loft. Dette utgjør en viss mengde
strøm, og kapasitet i hovedtavle for hvert bygg må undersøkes.
Utredning av hovedtavle og sikringsskap, samt stigere til sikringsskap, gjøres etter beslutningsfasen.
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4.6 GRUNNPAKKE BADEROM ALTERNATIV 2
BESKRIVELSE
Gulv på toalett og bad
Vegger på toalett og bad
Himling på baderom og
evt toalettrom
Avløpsrør
Sanitærutstyr
Vannrør

Ventilasjon
Oppvarming på baderom
El. anlegg på bad

GRUNNPAKKE
Påstøp/avretting/membran og varmekabler. Gulvene får fliser med
format 20x20 cm.
Vegger rives ikke. Vegger skjermes for å unngå skader i forbindelse
med gulvarbeider.
Det bygges ikke ny himling i baderom. Rørføring fra etasjen over blir
synlig i himlingen. Deler av sluk og rør blir synlig i himlingen.
Alle avløpsrør og sluk legges nytt.
Alt eksisterende utstyr demonteres og remonteres etter ferdig
rørutskiftning og nytt gulv.
Nye synlige/utenpåliggende for‐krommede vannrør i baderom og WC
og evt vaskemaskin.
Det installeres nye ventiler på baderom, WC og kjøkken. Nye felles
avtrekksvifter på loft.
Eksisterende radiator på bad demonteres og det installeres elektrisk
gulvvarme.
Omtrekking av elektrisk anlegg for baderomsgulv. Ny 10/16A kurs til
badet med jordfeilbryter leveres.
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4.7 BUDSJETT FOR ALTERNATIV 2
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4.8 SAMMENDRAG ALTERNATIV 2
Selvaag Prosjekt har beskrevet utskiftning av røranlegget og oppgradering av ventilasjon.
Alternativ 2 er basert på følgende forutsetninger (likt som for alternativ 1):

Lekkasjene fra baderommene vil fortsette grunnet tilstanden på gamle rør. Dette fører til
merarbeid og ulemper både for beboere og styret.

Sameiet må forvente økte kostnader til forsikring grunnet økning i antall rørbrudd.

Kostnad ved slike rørbrudd må dekkes av sameiet pga 50 års regelen for vannskader grunnet
gamle rør.

Ventilasjon av leilighetene må utbedres for å gi bedre inneklima.

Kostnadsnivået øker dersom man utsetter rørutskiftningen.
Alternativ 2 vil gi følgende resultat:
 Den tekniske tilstand på baderommene utbedres ved å sikre tetthet i baderomsgulv og sokkel,
med nytt sluk og ny membran.
 Det installeres avtrekksvifter for å ventilere leilighetene bedre
 Leilighetenes verdi vil få verdiøkning, men noe mindre enn ved alternativ 1.
 Det beregnes ca 3 ukers arbeidstid for hvert bad.
Selvaag Prosjekt anbefaler at hele badet ellers moderniseres samtidig med øvrig oppgradering.
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5 ANBEFALT LØSNING FOR SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE
I skisseprosjektet er tilstandsvurdering og to ulike alternativ til oppgradering drøftet og beskrevet.
Selvaag Prosjekt anbefaler å velge alternativ 2 som innebærer full rørutskiftning og oppgradering av
dagens ventilasjonsløsning.
Budsjett for rørutskiftning og installasjon av mekanisk ventilasjon er kr 135 000 000 inkl mva.
Budsjett for modernisering av baderom er i snitt kr 130 000 inkl mva pr leilighet.
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