
Vannlekkasje knyttet til radiatorene
Alle rør i leiligheten er hver enkelt seksjonseiers eiendom og 
ansvar, med unntak for hovedørene mellom hver leilighet. 

Ring rørlegger først (se eget oppslag med kontaktinforma-
sjon på tavle i første etasje), kontakt deretter styret.  
Ved feil på sameienes rør: prøv å kontakte styret først.

Prøv ett og ett av trinnene nedenfor (i den rekkefølgen de 
er skrevet) for å stoppe vannet. Du bør ha assistanse av en 
rørlegger, du er selv ansvarlig for alle skader du påfører 
sameiet eller andre seksjonseiere.

1. Finn stoppekranene i kjelleren (se kart) som stenger 
vannet til radiatorene i flere av leilighetene. Du kan 
stoppe vannet til en fjerdedel av seksjonene (alle leilig-
heter som ligger rett over og under hverandre) ved hjelp 
av stoppekraner i fellesarealene markert på kjellerkartet.

2. Dersom dette ikke hjelper, eller stoppekranene til din 
leilighet er i fyrrommet, må du inn i fyrrommet (knus 
glasset i den røde boksen for å få tilgang til nøkkelen) og 
slå av sirkulasjonspumpene (er merket). 

3. Forsøk deretter å tappe ut vann fra renseanlegget (det 
er koplet en slange til renseanlegget med tilhørende 
stoppekran). Pass på at vannet renner ut i sluket.

4. Hvis dette heller ikke hjelper, er det tappepunkter i 
nærheten av de fleste stoppekranene. Finn en slange 
(f.eks. i hagerommet, sykkelboden eller ved utekranene) 
og fest denne til tappepunktet. Bruk skiftenøkkel for å 
åpne tappepunktet. Må bare utføres av rørlegger – det 
kan komme svært store mengder vann fossende ut.

5. Hvis det fortsatt renner, bør du ta kontakt med naboen i 
nærmeste leilighet der dine egne rør går gjennom vegg/
gulv og få denne naboen til å slippe ut flere liter vann 
av radiatorene som er nærmest din leilighet ved å bruke 
luftenøkkelen og en bøtte. Dette gjør at trykket i radiato-
rene synker, og at det vil renne mindre vann ut hos deg.

Enkelte stoppekraner er inne i boder. Forsøk å kontakte bod-
eieren dersom du må få tilgang til boden. Får du ikke tak i 
bodeieren, må du bryte opp døra (skru av hengslene). Sørg 
for at boden er lukket og forsvarlig sikret etter at lekkasjen er 
stoppet og problemet utbedret.

Vær oppmerksom på at radiatorene er et lukket anlegg som er 
koplet til kommunalt vann bare ved ekspansjonstankene og 
renseanlegget. Det er altså ikke vits i å bruke hovedstoppe-
kranen til gården for å stoppe lekkasjer.

Det er bedre å stenge radiatorene i hele eller deler av 
blokka enn at det oppstår store vannskader, men radiato-
rene må ikke være avslått lenge dersom det er kaldt ute! 

Du må kontakte styret eller vaktmester for å forsikre deg om 
at radiatoranlegget fungerer etter at lekkasjen er stanset. 
Vaktmesteren må også etterfylle vann i radiatoranlegget og 
øke trykket i ekspansjonstankene slik at det ikke blir kaldt i de 
øverste leilighetene.

Vannlekkasje knyttet til forbruksvann 
(varmt/kaldt), ikke radiatorene
Alle rør i leiligheten er hver enkelt seksjonseiers eiendom og 
ansvar, med unntak for soilrørene (de tykke støpjernsrørene) 
og de andre hovedrørene som går mellom hver leilighet.

Ring en rørlegger først (se eget oppslag med kontaktinfor-
masjon i første etasje), og prøv deretter å kontakte styret.  
Ved feil på sameienes rør: prøv å kontakte styret først.

Prøv ett og ett av trinnene nedenfor (i den rekkefølgen de 
er skrevet) for å stoppe vannet. Du bør ha assistanse av en 
rørlegger, du er selv ansvarlig for alle skader du påfører 
sameiet eller andre seksjonseiere.

1. Finn stopppekran i leiligheten: De fleste (ikke alle) 
leilighetene har en stoppekran på toalettet, badet eller 
kjøkkenet (som regel plassert ved siden av vannmåleren). 
Prøv alltid å stoppe vannet med din egen stoppekran 
dersom du har.

2. Dersom dette ikke hjelper (eller du ikke har en stoppe-
kran i leiligheten), må du ned i kjelleren og finne stop-
pekranene som stenger vannet til flere av leilighetene. 
Du kan stoppe vannet til en fjerdedel av seksjonene (alle 
leiligheter som ligger rett over og under hverandre) ved 
hjelp av stoppekraner i fellesarealene markert på kjel-
lerkartet. 

3. Dersom dette ikke hjelper, må du inn i fyrrommet  (knus 
glasset i den røde boksen for å få tilgang til nøkkelen) og 
bruke stoppekranene som stenger sirkulasjonspumpene. 

4. Bank på hos en av naboene som bor under deg og få 
denne til å åpne alle kraner og la dem stå åpne. Dersom 
det ikke har sluttet å renne enn 2-3 minutter har du ikke 
klart å stenge vannet.

5. Dersom dette heller ikke hjelper, må du bruke hovedstop-
pekrana (markert på kartet) og stenge alt vann til hele 
blokka.

Enkelte stoppekraner er inne i boder. Forsøk å kontakte bod-
eieren dersom du må få tilgang til boden. Får du ikke tak i 
bodeieren, må du bryte opp døra (skru av hengslene). Sørg 
for at boden er lukket og forsvarlig sikret etter at lekkasjen er 
stoppet og problemet utbedret.

Det er bedre å stenge vannet til hele eller deler av blokka 
enn at det oppstår store vannskader! 

Du må bare stenge vannet på egen hånd i nødsfall, kontakt 
styret på forhånd dersom du må stoppe vannet p.g.a. vedlike-
hold.

Meld fra om skader!
Meld fra om skader til styret. Får du ikke kontakt med styret 
må du også melde fra til Gjensidige (sameienes forsikringssel-
skap) på telefon 03100 (velg alternativet for næringsbygg).

Lekkasjer i leiligheter og fellesareal
Rutiner, tips og råd:
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 A  Radiator 4-roms SØ

 B  Varmluftsaggregat hagebod 
Hovedkran Varmt-/kaldtvann, 3-roms NØ og NV

 C  Radiator hovedkran 3-roms NØ, NV og N.

 D  Varmt-/kaldtvann for bod 0 (tidl. bøttekott)

 E  Varmt-/kaldtvann bad og kjøkken 3-roms NV, hybel

 F  Fyrrom (se beskrivelse over) 
Radiator 4-roms SV og hybel SØ

 G  Radiator 4-roms SV

 H  Radiator 3-roms NØ og N. Bad 3-roms N

  I  Varmt-/kaldtvann vaskeri

  J  Varmt-/kaldtvann toalett, bad, kjøkken 3-roms NØ og NV

 K  Radiator sykkelrom, hagerom og 3-roms NØ

 L  Sykkelrom?

 M  Radiator vaskeri og 3-roms NV

 U  Utekraner
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Vannlekkasje knyttet til radiatorene
Alle rør i leiligheten er hver enkelt seksjonseiers eiendom og 
ansvar, med unntak for hovedørene mellom hver leilighet. 

Ring rørlegger først (se eget oppslag med kontaktinforma-
sjon på tavle i første etasje), kontakt deretter styret.  
Ved feil på sameienes rør: prøv å kontakte styret først.

Prøv ett og ett av trinnene nedenfor (i den rekkefølgen de 
er skrevet) for å stoppe vannet. Du bør ha assistanse av en 
rørlegger, du er selv ansvarlig for alle skader du påfører 
sameiet eller andre seksjonseiere.

1. Finn stoppekranene i kjelleren (se kart) som stenger 
vannet til radiatorene i flere av leilighetene. Du kan 
stoppe vannet til en fjerdedel av seksjonene (alle leilig-
heter som ligger rett over og under hverandre) ved hjelp 
av stoppekraner i fellesarealene markert på kjellerkartet.

2. Dersom dette ikke hjelper, eller stoppekranene til din 
leilighet er i fyrrommet, må du inn i fyrrommet (knus 
glasset i den røde boksen for å få tilgang til nøkkelen) og 
slå av sirkulasjonspumpene (er merket). 

3. Forsøk deretter å tappe ut vann fra renseanlegget (det 
er koplet en slange til renseanlegget med tilhørende 
stoppekran). Pass på at vannet renner ut i sluket.

4. Hvis dette heller ikke hjelper, er det tappepunkter i 
nærheten av de fleste stoppekranene. Finn en slange 
(f.eks. i hagerommet, sykkelboden eller ved utekranene) 
og fest denne til tappepunktet. Bruk skiftenøkkel for å 
åpne tappepunktet. Må bare utføres av rørlegger – det 
kan komme svært store mengder vann fossende ut.

5. Hvis det fortsatt renner, bør du ta kontakt med naboen i 
nærmeste leilighet der dine egne rør går gjennom vegg/
gulv og få denne naboen til å slippe ut flere liter vann 
av radiatorene som er nærmest din leilighet ved å bruke 
luftenøkkelen og en bøtte. Dette gjør at trykket i radiato-
rene synker, og at det vil renne mindre vann ut hos deg.

Enkelte stoppekraner er inne i boder. Forsøk å kontakte bod-
eieren dersom du må få tilgang til boden. Får du ikke tak i 
bodeieren, må du bryte opp døra (skru av hengslene). Sørg 
for at boden er lukket og forsvarlig sikret etter at lekkasjen er 
stoppet og problemet utbedret.

Vær oppmerksom på at radiatorene er et lukket anlegg som er 
koplet til kommunalt vann bare ved ekspansjonstankene og 
renseanlegget. Det er altså ikke vits i å bruke hovedstoppe-
kranen til gården for å stoppe lekkasjer.

Det er bedre å stenge radiatorene i hele eller deler av 
blokka enn at det oppstår store vannskader, men radiato-
rene må ikke være avslått lenge dersom det er kaldt ute! 

Du må kontakte styret eller vaktmester for å forsikre deg om 
at radiatoranlegget fungerer etter at lekkasjen er stanset. 
Vaktmesteren må også etterfylle vann i radiatoranlegget og 
øke trykket i ekspansjonstankene slik at det ikke blir kaldt i de 
øverste leilighetene.

Vannlekkasje knyttet til forbruksvann 
(varmt/kaldt), ikke radiatorene
Alle rør i leiligheten er hver enkelt seksjonseiers eiendom og 
ansvar, med unntak for soilrørene (de tykke støpjernsrørene) 
og de andre hovedrørene som går mellom hver leilighet.

Ring en rørlegger først (se eget oppslag med kontaktinfor-
masjon i første etasje), og prøv deretter å kontakte styret.  
Ved feil på sameienes rør: prøv å kontakte styret først.

Prøv ett og ett av trinnene nedenfor (i den rekkefølgen de 
er skrevet) for å stoppe vannet. Du bør ha assistanse av en 
rørlegger, du er selv ansvarlig for alle skader du påfører 
sameiet eller andre seksjonseiere.

1. Finn stopppekran i leiligheten: De fleste (ikke alle) 
leilighetene har en stoppekran på toalettet, badet eller 
kjøkkenet (som regel plassert ved siden av vannmåleren). 
Prøv alltid å stoppe vannet med din egen stoppekran 
dersom du har.

2. Dersom dette ikke hjelper (eller du ikke har en stoppe-
kran i leiligheten), må du ned i kjelleren og finne stop-
pekranene som stenger vannet til flere av leilighetene. 
Du kan stoppe vannet til en fjerdedel av seksjonene (alle 
leiligheter som ligger rett over og under hverandre) ved 
hjelp av stoppekraner i fellesarealene markert på kjel-
lerkartet. 

3. Dersom dette ikke hjelper, må du inn i fyrrommet  (knus 
glasset i den røde boksen for å få tilgang til nøkkelen) og 
bruke stoppekranene som stenger sirkulasjonspumpene. 

4. Bank på hos en av naboene som bor under deg og få 
denne til å åpne alle kraner og la dem stå åpne. Dersom 
det ikke har sluttet å renne enn 2-3 minutter har du ikke 
klart å stenge vannet.

5. Dersom dette heller ikke hjelper, må du bruke hovedstop-
pekrana (markert på kartet) og stenge alt vann til hele 
blokka.

Enkelte stoppekraner er inne i boder. Forsøk å kontakte bod-
eieren dersom du må få tilgang til boden. Får du ikke tak i 
bodeieren, må du bryte opp døra (skru av hengslene). Sørg 
for at boden er lukket og forsvarlig sikret etter at lekkasjen er 
stoppet og problemet utbedret.

Det er bedre å stenge vannet til hele eller deler av blokka 
enn at det oppstår store vannskader! 

Du må bare stenge vannet på egen hånd i nødsfall, kontakt 
styret på forhånd dersom du må stoppe vannet p.g.a. vedlike-
hold.

Meld fra om skader!
Meld fra om skader til styret. Får du ikke kontakt med styret 
må du også melde fra til Gjensidige (sameienes forsikringssel-
skap) på telefon 03100 (velg alternativet for næringsbygg).

Lekkasjer i leiligheter og fellesareal
Rutiner, tips og råd:
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Oversikt over stoppekraner og pumper
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Rødt = stoppekraner for radiatorer.   
Blått = stoppekraner for forbruksvann (spring, dusj, toalett o.l.)

32 34 36 38

33 35 37

N

S
V

Ø

 A  Hovedkran forbruksvann

 B  Hovedkran radiatorer

 C  Radiator kjøkken 4-roms S

 D  Radiator 4-roms Ø

 E  Varmt-/kaldtvann vaskeri og 3-roms NØ og NV 
Varmt-/kaldtvann kjøkken hybel SØ

 G  Radiator gang inngangsparti

 H  Varmt-/kaldtvann hybel SØ

  I  Radiator bad hybel SØ og SV 
Radiator hybel NV og N 
Varmluftsaggregat og radiator sykkel-/hagebod 
Radiator 3-roms NØ

  J  Varmt-/kaldtvann bøttekott

 K  Varmt-/kaldtvann bad og kjøkken hybel SV

 L  Kaldt kjøkken hybel SV

 M  Radiator 3-roms bad NV og NØ

 N  Varmluftsaggregat bad hybel (?)

 O  Varmt-/kaldtvann vaskeri og hybel NV

 P  Varmt-/kaldtvann toalett, bad, kjøkken 3-roms NV og NØ

 Q  Radiator sykkelrom og 3-roms NØ

 R  Radiator vaskeri og 3-roms NV

 U  Utekraner
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