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Gamle bad 
blir som nye
Et bad kan se tipp topp moderne ut på overflaten, 
men om rørene til vann og avløp ikke er byttet ut 
siden boligen var ny for mange tiår siden, så er det 
ikke sikkert at gleden blir så langvarig. 
tekst og foto: Heidi meen

Helt nytt fra innerst til ytterst 
på badet til Ruth Tveiten!
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Det er nemlig slik at et hus ikke bygges en 
gang for alle. Alt har sin levetid, og jo eldre 
noe blir, som for eksempel rørene til vann 
og avløp, jo større er sjansen for at noe kan 
skje. Det beste er derfor å være føre var, og 
bytte dem ut før skaden blir for stor. 

Det var det beboerne i de 12 leilighetene 
i Markveien borettslag i Sandefjord 
begynte å tenke på her i fjor, da en av 
beboerne oppdaget at hun ikke fikk 
stengt hovedkranen helt igjen. Nå et års 
tid senere, viser Ruth Tveiten frem et 
flunkende nytt og flott bad. Det lille badet 
fremstår som innbydende og moderne. 

Prosjekt- og byggeleder Kjetil Wessel 
Hageland fra teknisk avdeling i Usbl 
Sandefjord forteller at hele badet har 
blitt revet ned til bjelkelaget, og alle har 
fått nye varmtvannsberedere som nå er 
plassert i kjelleren. Slikt gjør mye for de i 
utgangspunktet smale badene på 2,8 kvm. 
Men også ellers er plassen utnyttet på best 
mulige måte. Løsningen har de kommet 
frem til med kyndig veiledning av teknisk 
avdeling Usbl og Rørlegger’n AS, firmaet 

som vant anbudsrunden. Alle badene har 
nå fått nedsenket dusjsone, fastvegg i 
glass/dør og vegghengt toalett. Likevel har 
badene blitt litt forskjellige.

Noe av det første som skjedde, etter at 
saken ble undersøkt, vedtaket gjort og 
anbudsrunden avgjort, var at Rørlegger’n 
satte opp et visningsrom – et showroom – i 
en av kjellerne i borettslaget. Der kunne 
beboerne ta en nærmere titt på de ulike 
valgmulighetene de hadde når det kom til 
type fliser, fargevalg, baderomsinnredning 
osv. Innenfor standardprisen var det tre-fire 
valgmuligheter av hvert slag. I tillegg har 
beboerne kunnet velge andre og dyrere 
løsninger om de ønsket det. 

Med utgangspunkt i de forskjellige 
valgene som ble gjort, ble det skrevet en 
kontrakt som ble hengt opp i hver leilighet 
når arbeidet begynte. Dette for å sikre alle 
beboernes ønsker.

Borettslaget består av tre 
firemannsboliger, og jobben foregikk i 

ett hus av gangen, i alle fire leilighetene 
parallelt. Takket være en brakkeløsning 
med wc og dusj utenfor huset og en 
plastvegg med glidelås som hindret det 
aller meste av støv og tilgrising innover i 
leiligheten, kunne beboerne bo i leiligheten 
i de sju ukene arbeidet pågikk, om de 
ønsket det. Det har vært viktig og nyttig 
for borettslagets styre å følge prosessen på 
nært hold. På den måten har de kunnet 
forbedre noe av det som først var tenkt og 
avverget en og annen misforståelse.

I tillegg til nye rør, varmekabler, fliser 
og innredning, er strømskapet oppgradert 
med automatsikringer, nye kurser og nye 
inntaksledninger inn til byggene - noe 
som blant annet betyr at beboerne nå kan 
ha induksjonsovn på kjøkkenet. Dagens 
leiligheter har naturlig nok et større 
behov for strøm i dag enn de hadde på 
1960-tallet. Også vaskerommet har blitt 
oppgradert med nye vannrør, avløpsrør og 
kontakter som gjør rommet mer oversiktlig 
og trygt.

Et av badene før renoveringen.

Arbeid pågår…

Nytt og moderne. 

Vegghengt varmtvannsbereder fra 1960-tallet.

Et bad er i ferd med å bli nytt.

Plastvegg holder støvet ute.
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Borettslagets styre har vært aktivt 
med under hele prosessen, godt støttet 
av Usbl Sandefjords tekniske avdeling. 
Teknisk avdeling har hjulpet til med 
befaringsrapport, ekstraordinær 
generalforsamling, anbudsdokumenter, 
vært prosjekt- og byggeleder i byggefasen 
og hatt økonomi og fremdriftskontroll på 
hele prosjektet. 

Prosjektet ble delt opp i to faser. 
Fase 1 startet opp 1. januar i år og 

har vært våtrom og strøm. Fase 2 
blir utvendig rehabilitering med ny 
kledning, etterisolering, maling, vinduer 
og terrassedører. Alt dette medfører en 
husleieøkning på 1450 kr til totalt 4470 kr 
pr leilighet. 

Om sju uker med renovering i leiligheten 
kanskje oppleves som litt slitsomt mens det 
pågår, er det fort glemt når de flunkende 
nye badene kan tas i bruk. Ikke bare 

har beboerne fått moderne, praktiske og 
sikre bad (med våtromssertifikat), de har 
også fått leiligheter som vil være lettere å 
omsette videre. Om de klarer å si hadet til 
det nye badet, vel og merke… 

TIPS TIL ANDRE 
Vurderer ditt borettslag rehabilitering av  
badene? Ta kontakt med teknisk avdeling i  
Usbl for hjelp.

• Firemannsboligene Markveien borettslag 
hadde rør, avløp og strøm fra 1960-tallet.
• Støpejernsrør holder fra 40-80 år, vann-
rør i kobber fra 30-70 år. 
• Styret i borettlaget har samarbeidet tett 
med Teknisk avdeling i Usbl Sandefjord.
• Totalentreprenør: Rørlegger`n A/S.  
• Underentreprenørerer: Eik Entreprenør 
og Tollefsen & Lie.
• Arbeidet i hver blokk har tatt sju uker. 

Stian Numme (Rørlegger’n) og Kjetil Wessel Hageland (Usbl).

Tørr bolig

Byggmesterkontoret AS, Bølerveien 24, 0690 Oslo, Tlf: 22 29 01 01, Epost: post@byggmesterkontoret.no www.byggmesterkontoret.no

MONTERING      SALG      UTLEIE MÅLING      BEFARING      TILTAK

Vi utfører skadetakst, 
fuktinspeksjon og tiltak mot fukt.

Vi løser fuktproblemene i 
kjeller, fritidsbolig, bygninger 
m.fl. steder.

For høyt radonnivå kan være helseskadelig. 
Vi løser dine radonproblemer!

Du har utfordringene -
vi har løsningene!

Ring oss i dag på telefon 22 29 01 01

www.stoppradon.no
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