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1. KONSTITUERING 

 Godkjenning av møteleder 

 Opptak av navnfortegnelse 

 Valg av referent og to andelseiere til å undertegne protokollen 

 Spørsmål om møtet er lovlig innkalt 
 
2. SAKER TIL BEHANDLING  

 Styret presentere vedlikeholdsbehov for borettslaget totalt sett 

 Byggekomiteen legger frem sitt arbeid ifh til våtromsrehabilitering kontra 
rehabilitering soilrør og sluk, med sin anbefaling til styret 

 Styret legger frem sitt arbeid ifh til våtromsrehabilitering kontra rehabilitering 
soilrør og sluk, med sin anbefaling til generalforsamlingen 

 
3. TEKNISK INFORMASJON 

 Konsulent Frode Berntzen informerer i forhold til tekniske løsninger 
 
4. AVSTEMNING 

 Generalforsamlingen avlegger stemme over alternativ styret skal jobbe videre 
med i forhold til denne rehabiliteringen. 

 Avstemning om styret skal utarbeide felles tilbud om rehabilitering av bad. 
 
 

OSLO 12.03.08 
Styret i Vetlandsveien Borettslag 

 
 

Atle Hansen 
styreleder 

 
 

John Herbert Liberg 
nestleder 

 
 

Arild Pettersen Gunn Rusten-Nilssen  Feil! Fant ikke referansekilden. 
          styremedlem                styremedlem                   styremedlem 
 
VEDLEGG 

1. Liste over nødvendige vedlikeholdsoppgaver i borettslaget. 
2. Informasjonsskriv fra byggekomiteen. 
3. Bekreftende underskrift rettmessig andelseier eller fullmakt 
4. Stemmeseddel 
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Rehabilitering av soilrør—et dokumentert nødvendig behov 
 

Vetlandsveien borettslag her behov for å rehabilitere avløpsrørene/soilrørene grunnet alder og høy 
risiko for lekkasje. Dette har blitt anbefalt i to ulike rapporter fra OBOS fra hhv.1994 (OBOS) og 2006 
(Hjelnes Cowi). Bygningsmassen, og herunder rørene, er borettslagets eiendom. Styret har derfor måtte 
se på hvilke løsninger som kan gi ett kvalitetsmessig godt resultat, samtidig som det er forsvarlig 
økonomisk. 
 
Styret har oppnevnt en egen arbeidsgruppe kalt ”byggekomiteen” som fra høsten 2007 har sett på ulike 
alternativer for rehabilitering av avløpsrør. Oppussing av badene har vært med i denne vurderingen. 
Byggekomiteen har kommet frem til at det er to alternative rehabiliteringsløsninger for soilrørene; 
”strømpe i rør-rehabilitering” eller fullstendig utskiftning av rørene.   
 
Det har tidligere blitt forespeilet at borettslaget skal pusse opp samtidig som man rehabiliterer 
soilrørene. Dette da det tradisjonelt sett har vært nødvendig å hakke opp badegulv og -vegger for å 
skifte ut soilrørene. I så tilfelle ville det være naturlig at borettslaget foretar en felles 
baderomsoppussing. 
 
I vurderingen av alternative soilrør-rehabiliteringsmetoder har byggekomiteen foretatt en 
helhetsvurdering hvor fordeler og ulemper ved begge metoder er belyst. Både ved dokumentasjon, 
referanser og intervjuer med konsulenter, OBOS og andre borettslag. 
 

 
 
Alternativ 1: Rehabilitering med ”strømpe i rør” - metodikk 
Dette er en metode der man fører en spesialkonstruert strømpe inn i røret, for deretter å påføre trykk 
som medfører en herdingsprosess som kort tid etter gir samme hardhet som ett PVC rør. Røret vil da 
være av bestandig og ha samme kvalitet som et helt annet nytt soilrør. I praksis blir resultatet at man 
beholder den gamle soilrørstammen, men erstatter denne med en ny ved å trekke inn en strømpe som 
blir til et nytt rør under trykk.  
NB! Denne teknikken må ikke blandes sammen med det som endel borettslag har gjennomført, 
Rørfornying, der et epoxybelegg sprøytes inn i gamle soilrør.  
 
Strømpe løsning er en velkjent rehabiliteringsmetode for rør som i Norge startet for ca 20 -25 år siden, 
men denne løsningen ble primært brukt i avløpsledningen i bakken som en metode for å slippe 
oppgraving. I 2002 startet man arbeidet med å bruke denne teknikken i boligblokker og da det 
innvendige rørsystemet for avløp. Metoden har skutt fart de siste årene, og har nå blitt benyttet i over 
1000 boenheter i Oslo regionen.  
F.eks. har Marmorberget borettslag på Lambertseter i Oslo benyttet denne metoden. De bygningene ble 
etablert i 1954, dvs. to år før Vetlandsveien borettslag ble etablert. Hele borettslagets soilrørmasse, som 
inkluderer 533 boenheter har blitt rehabilitert med denne løsningen. I disse dager ferdigstilles denne 
soilrørrehabiliteringsløsningen for Lille Ekeberg borettslag med 216 boenheter. Borettslaget har vært 
meget godt fornøyd med jobben. I tillegg har vi referanser fra OBOS Prosjekt AS som også anbefaler 
denne ”nye” metoden. Det er gitt 30 års garanti på de siste arbeidene som er gjort. 
 
De viktigste fordelene ved denne metoden er følgende; 
 

 Fullgod rehabilitering av soilrør til en kostnad av 45.000,- inkl mva pr. leilighet, noe som 
innbærer lavt låneopptak og ingen husleieøkning utover dagens nivå.  
I realiteten vil kun kr. 300,- av denne økningen gå til rehabilitering av soilrør Det resterende vil 
være disponibelt for løpende vedlikeholdsoppgaver. 

 

 Ingen bad må brytes opp, og nyere bad kan derfor bestå. Ingen behov for at bad må pusses 
opp. 

 

 Kun 1 ukes arbeid inne i hver leilighet hvor det ikke vil være støv og støy. 
 

 Rehabiliterte rør og sluk. 
 
Rehabilitering av rør etter denne metoden vil derfor ikke automatisk føre til at andelshaverne får nytt 
bad. Når borettslaget ikke har behov for å bryte opp og ”rive” badet vil konsekvensen være at 
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rehabilitering av baderommet er andelshavers ansvar og personlige valg. Nytt regelverk sier også at 
dette ikke lenger er borettslagets ansvar. Styret ønsker likevel å kunne tilby en felles 
rehabiliteringsløsning for baderom for de andelshaverne som ønsker dette..  
 
For de andelshavere som velger å beholde sitt ”gamle” bad, så vil styret kreve at andelshaverne dusjer i 
kabinett. Dette for å redusere risiko for fremtidige lekkasjer. Det gamle baderommet er IKKE konstruert 
for å dusje rett på betonggulvet. Skader dette gir er andelshavers ansvar. 
 
Alternativ 2: Rehabilitering med full utskiftning av soilrør 
Denne metoden innebærer at entreprenør bryter opp badegulv og ”soilgater” i veggen for å komme til 
det gamle avløpsrørene i støpejern. Disse rørene fjernes og erstattes med nye. Etter dette må man 
bygge opp et helt nytt bad over de nye rørene. 
 
Denne metoden har frem til det siste vært den mest brukte metoden. Den er velprøvd, men kostbar. 
Fordelen er at alle de som har et gammelt bad får rehabiliterte nye bad. Denne løsningen gir følgende 
konsekvenser 
 
Konsekvenser: 
 

 Kostnad på ca 150.000,- inkl mva pr. leilighet (som blir ny fellsgjeld) 
 

 Ytterligere husleieøkning på ca. Kr. 1000,- 
 

 Anleggsperiode på 4-5 uker pr. leilighet, hvor vann og rør med tilkoblinger  ikke kan benyttes i 
denne perioden 

 

 Eldre beboere må få erstatningsboliger med de tilleggsutgifter det medfører 
 

 Store administrasjonsoppgaver for borettslagets styre 
 

 Nyoppussede bad må fjernes og brytes opp, disse verdiene går tapt. 
 

 Lite økonomisk armslag til de øvrige vedlikeholdsoppgavene borettslaget står ovenfor 
 
 
Byggekomiteens innstilling og konklusjon 
Byggekomiteen mener at begge metodene er fullgode alternativer for rehabilitering av soilrør/sluk. Ut fra 
en helhetsvurdering hvor fordeler og ulemper til begge metoder er vurdert, vil vi anbefale at 
generalforsamlingen stemmer for ”strømpe i rør” – metoden på Ekstraordinær generalforsamling (GF).  
 
Mer dokumentasjon over disse metodene og referanser over disse 
Byggekomiteen har utarbeidet et dokument hvor det er vedlagt kostnadsoversikter, tilbud og referanser 
for de to rehabiliteringsløsningene. Opplysningene gitt i dette dokumentet vil presenteres på 
ekstraordinær generalforsamling. 
 

Dersom dere ønsker å få innsyn i dette dokumentet, er kopier av dokumentet 
tilgjengelig på styrekontoret.  
 
 
Ekstraordinær generalforsamling 
Borettslaget står over omfattende vedlikeholdsoppgaver med store kostnader. Byggekomiteen mener at 
andelshaverne må være klar over at utgifter til en eventuell full rehabiliteringsløsning vil være svært 
kostnadskrevende og vil komme i tillegg til de øvrige vedlikeholdsoppgavene borettslaget står ovenfor. 
Flere andelhavere har etterlyst en totaloversikt over fremtidig vedlikeholdsbehov. I forbindelse med 
ekstraordinær generalforsamling vil styret presentere en grov oversikt over dette, slik at andelshaverne 
også får en forståelse for at vi må tenke langsiktig i denne prosessen. 
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Oppsummering to alternativer 

 
Faktorer : Alt. 1: Strømpe-i-rør-metoden ut Alt. 2: Fullstendig utskiftning av soilrør  

Behov Oppussing av bad ikke nødvendig Behov for oppussing av bad 
 

Standard soilrør 
etter rehabilitering 

Høy kvalitet og holdbarhet inntil 50 år Ny 
innvendig sluk via tetningsmetode 
godkjent av SINTEF 
Nye rør trekkes inn i de eksisterende 

Høy kvalitet og holdbarhet i 50 år 
Nytt sluk 
Nye rør 
 

Standard vannrør Holdbarhet 15-30 år til Holdbarhet 15-30 år til 
 Vannrør skiftes ikke ut. 

 
Skiftes ut samtidig som soilrør. 

Påvirkning på 
dagens bad 

De som er tilfredse med sitt bad behøver 
ikke å pusse opp. Det blir opp til 
andelshaver om man ønsker å pusse opp 
eller ei. Borettslaget kan innhente ett 
felles tilbud for dem som ønsker dette. 

Oppussing nødvendig. De som har pusset 
opp bad, taper verdien av deres renoverte 
bad og må bli med på felles låneopptak 
på nye bad. Nye bad settes opp. 
 

Kostnader av tiltak 45.000 kr  Ca 150.000 kr  
 
 

Påvirkning på 
husleie 

Samme som i dag eller reduksjon 
 

Økning 

Annet Kan bli boende i egen boenhet under 
rehabiliteringsperioden, kun 2 dager hvor 
rør ikke kan benyttes 

 

 
 
Annet 
Det er vurdert hvorvidt vannrørene også må skiftes. Etter en gjennomgang av vannskader de siste 3 
åene, viser det seg at 94 % av alle vannskader skyldes andelseiers mangelfulle vedlikehold eller egne 
feil ved rørkoblinger inne i leilighetene og ikke de vertikale vannrørene. I de to vedlikeholdsrapportene 
referert over er det også konkludert at vannrørene fortsatt er av god kvalitet og kan holde i mange år. 
Det betyr at det kun er soilrør som må rehabiliteres. 

 
Det er også foretatt en vurdering av nødvendige vedlikeholdsoppgaver i OBOS rapport fra 2005. Et 
utvalg fra byggekomiteen og styret har laget en oversiktsliste basert på denne rapporten og annen 
oppdatert informasjon om vedlikehold, og denne listen vil også legges ved innkalling til ekstraordinær 
generalforsamling.  
 
Vennlig hilsen 
 
Byggekomiteen i Vetlandsveien Borettslag 



 5 Vetlandsveien Borettslag 

Liste over nødvendige vedlikeholdsoppgaver for Vetlandsveien 
Borettslag 
 
Utarbeidet av styret og byggekomiteen i samarbeid.  
 
Listen med vedlikeholdsoppgaver borettslaget står overfor i nærmeste fremtid. 
Grunnlaget for våre vurderinger er OBOS Prosjekts vedlikeholdsrapport fra 2006. 
Det opplyses videre at dette er oppgaver som har vært påpekt i rapport fra OBOS Prosjekt 
allerede i 1994. Dette er derfor oppgaver det haster med å få gjennomført ved siden av aktuell 
rehabilitering soilrør og sluk. 
 

Oppgave 
 

Tiltak Kostnad  Kommentarer 

Rehabilitering av 
svalganger, 
rustskader på 
rekkverk, 
overflatebehandling av 
bærestål på 
balkongsystemene 
 

Startet 
Entreprenør / 
Malermester  
Thorendahl 

Midler fra 
overskudd og 
årets budsjett, 
kostnad ca. 
300.00,- pr. bygg 

2 bygg nesten ferdig, 1 i 
gang og 5 blokker 
gjenstår. 

Internkontroll-
gjennomgang 

Er under 
utredning i styret  

 Må engasjere konsulent 
til å rådgivning for 
hvordan implementere 
internkontrollforskriften i 
borettslagets system, 
OBOS Prosjekt foreslås 

Økonimirevisjon av 
brtlg.  samlede utgifter 
og inntekter 

Tiltak ikke 
igangsatt enda 

 Bør engasjere 
konsulent for  grundig 
gjennomgang av 
borettslagets økonomi   

Feste løse veggplater Planlagt igangsatt 
2008 

  

Ventilasjonsanlegg / 
ventiler utbedres i alle 
leiligheter i 
borettslaget 

Kontrakt inngått 
med Kanalrens 

Midler fra dette og 
neste års budsjett, 
kontrakt på kr 
4.700.000,- eks. 
mva 

Oppstart 1. uke etter 
påske i Vetlandsveien 
93. Informasjon blir 
hengt opp fortløpende 
på oppslagstavler 
vedrørende 
fremdriftsplan 

Spyling av 
drenasjesystem  

Tiltak ikke initiert 
av styret enda 

Midler fra årets 
budsjett                        

Entreprenør oppgave            

Fjerne blomsterbed 
utenfor bygg hvor det 
er dokumenterte 
fuktskader i kjeller 
 
 

Tiltak ikke initiert 
av styret enda 

 Vaktmestersentralen 
eller lign. bør utføre 
oppgaven 

Utskiftning av 
varmtvannsberedere 

Styret må fatte 
vedtak om 
utskiftning av 
gamle beredere 

Kostnader må 
dekkes av hver 
beboer, ikke 
felleskostnader 

Styret må fatte vedtak 
om at alder på 
varmtvannsberedere 
skal være nyere enn en 
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bestemt. Opplyse om at 
lekkasje er beboernes  
eget ansvar.  

Utskifting av gamle  
radiatorer i 
leilighetene, til 
termostatstyrte 

  Kostbart tiltak og 
anbefalt foretatt etter 
soilrør og andre tiltak er 
gjennomført for å spre 
store kostnader over 
flere år  

Oppussing av vaskeri Tiltak ikke initiert 
av styret enda, 
men er i 
planleggingsfasen 

Midler fra vaskeri-
inntekter 

Entreprenør oppgave, 
elkabler må skiftes ut, 
generell oppussing 
nødvendig 
 
 
 
 

Skifte av kjellervinduer Tiltak ikke initiert 
av styret enda 

Midler fra budsjett Nødvendig for å hindre 
fuktinntrengning, 
bygningsmassens 
kvalitet og bedre 
sikkerheten mot tyveri. 
Entreprenør oppgave 

Overflatebehandling 
av vegger i 
fellesområder 

Tiltak ikke initiert 
av styret enda 
 

 Fortløpende oppgave. 
Vaktmestersentralen 
eller lign. bør utføre 
oppgavene 
 

Inngangsdører fra 
svalganger 

  Byttes ut når problem 
oppstår, fortløpende, 
vaktmester foretar en 
vurdering 

Vinduer, fukt og 
råteskader på 
vindskier 

Tiltak ikke initiert 
av styret enda 
 

 Entreprenør oppgave 
og vaktmester oppgave. 
Vaktmester gjør mindre 
sjekk og reperasjoner, 
ved betydelige feil må 
vinduene byttes ut. Vi 
foreslår at dette gjøres 
over flere år, flere 
vinduer skiftes ut 
samtidig, men kun der 
det er problemer 
 
 

Fyrrom og omlegging 
av rørgater / 
stoppekraner 

ENØK 
Eventuell 
omlegging av 
varmesentral, 
tilkobling til 
fjernvarme, som 
nå legges fra 
Skullerud - Bryn 

Kostbart tiltak Nødvendig med 
omlegging av rørgater, 
slik at stoppekraner ikke 
blir liggende i boder i 
kjeller, men blir lagt som 
rørgate i midtgang 

 


