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Oppdragsgiver: Kristofer Jansonsvei Boliglag AS
Byggtype: Boligblokker over 4 etasjer 
Utfordring: Avløpsnett fra 1954 med langt overskredet levetid
Løsning: Strømperenovering  
Gjennomføringstid: 13 mnd (fase 1)
Gevinster sammenlignet med tradisjonelle metoder:  
Minimalt med riving i bygget på tross av et veldig komplekst rørnett 
med mange lokale endringer (ombygginger av avløp i leiligheter)

For boliglaget på Landås i Bergen var det mange utfordringer i 
avløpsnettet. Løsningen ble rørfornying i to faser.

Dette prosjektet hadde ikke latt seg gjennomføre uten erfaring fra tilsvarende kompliserte prosjekter. Med så mange 
forskjellige løsninger på rørene - og ingen tegninger - var kartleggingen og planarbeidet ekstremt viktig. Gjennomføringen 
av prosjektet ble etter avtale med kunden delt inn i to faser: Rehabilitering av alle felles stammer og bunnledninger først, 
og deretter rørfornying individuelt i hver leilighet.

Kjetil Westheim Tomter, prosjektleder Olimb Rørfornying AS

Etter 70 års bruk hadde lekkasjene begynt å dukke opp oftere og oftere i boliglaget. Med nesten 20 år over forventet levetid 
var det på høy tid å gjøre noe for å sikre den videre levetiden til avløpsnettet, som var både dårlig og svært komplekst. 

Selv om blokkene ser relativt like ut utvendig, var det mange rare løsninger på avløpsrørene innvendig. Spesielt på gren fra 
stammene. Rørene bar preg av å være produsert i tiden etter krigen, da det ofte var problemer med rørdeler. Til tider stod 
utfordringene i kø i fase 1 av dette rehabilteringsprosjektet, som omfattet stammer, bunnledninger og delvis fornying av gren.
I fase 2 av prosjektet blir samtlige leiligheter rørfornyet individuelt.

Prosjektinformasjon
• 119 boenheter fordelt på 3 blokker. Byggeår 1954, boliglag stiftet i 1955. 

• Strømperenovering av innvendige avløpsrør og bunnledninger (originale soilrør i støpejern).

• Krevende anlegg med mange rare montasjer og rørføringer som bærer preg av tilfeldig oppbygging, 
både originalt og ved senere ombygginger.

• Gjennomføringsperioder: 2019-20 (fase 1) og 2021 (fase 2)

• Utført av Olimb Rørfornying avdeling Bergen




