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1.0 Innbydelsen 

1.1 Kort om anskaffelsen 

Nesset Kommune skal bygge nytt helsehus i forbindelse med eksisterende kommunehus i 
Nesset Kommune. Eksisterende bygg for helsetjenester (tannleger, hjemmetjenester, 
legesenter) skal rives. Det samme gjelder en garasje som står på tomten. Grunnforholdene er 
utfordrende og nytt bygg må peles. Det må i tillegg gjøres sikringstiltak i forhold til elven som 
renner forbi, samt framtidig havnivå. Nytt Helsehus skal inneholde dagsenter, legesenter, 
omsorgsboliger, tannlegetjenester og base for hjemmetjenesten. Uteområdet skal etableres 
og mot sør skal uteområdet inngå i en større plan for Nesset.  

1.2 Om oppdragsgiver 

Nesset Kommune ved avdeling Teknisk, samfunn og utvikling er ansvarlig for drift og 
vedlikehold av Nesset Kommunes bygg, og har i dag ansvar for en eiendomsmasse på ca 24 000 
kvadratmeter. 

Avdelingen har også ansvar for kommunens byggeprosjekter og er bl.a Nesset Kommunes 
byggherrerepresentant i prosjektene. Fra 1.1.2020 inngår Nesset Kommune i nye Molde 
Kommune. 

1.3 Forbehold om tillatelser eller finansiering 

Arbeidet skal behandles etter Plan- og bygningsloven (PBL). Byggherren har ansvaret for at 
tiltaket gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i, eller i medhold av, PBL og annet 
lovverk.  

Det tas forbehold om at alle nødvendige tillatelser fra de involverte myndigheter foreligger før 
anleggsstart. Det tas forbehold om kommunestyrets endelige godkjennelse. Prosjektet skal 
politisk godkjennes før signering av kontrakt.  

2.0 Anskaffelsesprosedyrer og konkurranseregler 

2.1 Anskaffelsesprosedyren 

Konkurransen gjennomføres som anbudskonkurranse med dialog, hvilket innebærer at det 
ikke vil bli gjennomført en «prekvalifiseringsprosess» med utvelgelse av hvem som skal få 
levere tilbud, og at det kan bli gjennomført dialog med alle sider av tilbudene. Dialogen kan bli 
gjennomført i flere faser 

2.2 Konkurranseregler 

Til  grunn  for  konkurransen  legges  følgende  anskaffelsesregler: 

 Lov om offentlige anskaffelser (LOV 1999-07-16 nr. 69 med senere endringer, LOA) 
 Forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2006-04-07 nr. 402 med senere endringer, FOA) 

2.3 Kunngjøringen 

Anskaffelsen er kunngjort i Mercell database med direktelink fra Doffin pr. 05.07.2019 

2.4 Tilbudsåpning 

Tilbyderne vil ikke få adgang til å være tilstede ved åpning av tilbudene og tilbyderne vil heller 
ikke få tilsendt utskrift av protokoll. 
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3.0 Grunnlag for tilbudet 

3.1 Konkurransegrunnlagets oppbygging 

Konkurransegrunnlaget består av følgende hoveddeler: 

Del I KONKURRANSEGRUNNLAGET 
Vedlegg Egenerklæring HMS 
Vedlegg Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter  
Vedlegg Egenerklæring språk 
 
Del II KONTRAKTGRUNNLAGET 
A Generell del 
B Kontraktbestemmelser 
C Tekniske krav 
 - Tekniske rammebetingelser 
 - Teknisk funksjonsbeskrivelse 
 - Skissetegninger 
 - Tekniske referansedokumenter 
D Krav til byggeprosessen 
E Frister og dagmulkter 
F Vederlaget 
G Oppdragsgivers ytelser 
H Vedlegg 
 - SHA- Plan     (V1) 
 - Brannkonsept     (V2) 
 - Romprogram, ID- beskrivelser   (V3) 
 - Kravspesifikasjon instrumentering og funks (V4) 
 - Kravspesifikasjon offentlig tannhelse  (V5) 
 - Prosjekttilpasset prinsippskisser  (V6) 

- Funksjonsbeskrivelse    (V7) 
 - Skissetegninger    (V8) 
 - Rapport grunnundersøkelse   (V9) 
 - Rapport flomvurdering   (V10) 
 - Rapport faregradsvurdering   (V11) 
 - Lysplan for Eidsvåg Sentrum   (V12) 
 - Rapport Miljøkartlegging   (V13) 
 - Kap. F Vederlag    (V14) 
 
Eventuelle justering av konkurransegrunnlaget og referater fra befaring eller 
informasjonsmøte i henhold til nedenstående bestemmelser. 

3.2 Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget 

Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt med oppdragsgiver i god tid før tilbudsfristens utløp 
dersom han finner at konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter, mangelfull informasjon 
eller forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, slik at oppdragsgiver får mulighet til å vurdere 
om konkurransegrunnlaget bør presiseres, utdypes eller endres. 

Spørsmålet skal fremsettes skriftlig. Dersom spørsmål fremsettes pr. telefon, sla den bekreftes 
med skriftlig henvendelse. Oppdragsgiver vil sende ut skriftlig meddelelse til samtlige 



  

Juni/ 2019  Side 6  

registrerte tilbydere hvor spørsmål og svar angis. Det vil ikke bli angitt hvem som har stilt 
spørsmålet. Meddelelsen er en del av konkurransegrunnlaget. 

Dersom spørsmål stilles kort til før tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver vurdere om 
tilbudsfristen skal forlenges. Alternativet er å fastholde fristen, men unnlate å besvare 
spørsmålet. 

Spørsmål skal stilles til: 

Xpro AS v/Trond Walle 

e-post: trond.walle@xpro.as 

telefon: 916 06 109 

3.3 Befaring og informasjonsmøte 

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte med etterfølgende befaring. Tilbyderne oppfordres til 
å gjennomgå konkurransegrunnlaget grundig før informasjonsmøtet, og eventuelt sende inn 
skriftlige spørsmål i god tid. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål på informasjonsmøtet. 

Tilbydere skal delta på den etterfølgende befaringen. Dersom en tilbyder har unnlatt å delta 
på befaringen, vil oppdragsgiver legge til grunn at tilbyderen har samme kunnskap som om 
rammebetingelsene for kontraktsarbeidene som de tilbydere som deltok på befaringen. 

Det føres referat fra møtet/ befaringen som vil bli distribuert til samtlige registrerte tilbydere. 
Referatet er en del av konkurransegrunnlaget. 

Informasjonsmøtet/ befaringen avholdes 

 Torsdag 08.08.2019/ klokken 10.00  

Adresse: Nesset Kommunehus 

4.0 Krav til tilbudet 

4.1 Tilbudets utforming 

4.1.1 Organisering av tilbudsdokumentene 
For å sikre alle tilbydere lik og rett behandling er det avgjørende at tilbudene er organisert på 
samme  måte. 

Dokumentene skal organiseres som angitt i tabellen nedenfor. 

1 Tilbudsbrevet 
 
Tilbudsbrevet skal være datert, stemplet med firmaets navn og signert av den/ de 
som har signaturrett for selskapet. 
Dette skal spesifiseres: 

 Vise tenkt fasadeuttrykk. 
 Beskrivelse av materialvalg  
 Hvilke kvaliteter og omfang av leveransen som avviker fra beskrevne 

løsninger/ kvaliteter 
 Valg av hvitevarer. Presentasjon av dette i tilbudsbrevet skal deles inn i 

forhold til Id- nummer og krav stilt i ID- beskrivelsen 
 Type innredninger. Presentasjon av dette i tilbudsbrevet skal deles inn i 

forhold til Id- nummer og krav stilt i ID- beskrivelsen 
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 Type dører og vinduer 
 Type gulvbelegg 
 Type våtromsplate 
 Type merking, skilt og tavler 
 Type måler/ termometer til ventilasjonsaggregat 
 Oppriss av ventilasjonsaggregat med krav stilt i pkt. 365 Testing og 

dokumentasjon 
 Type sykkelparkering 

 
2 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav jmf. Pkt. 5.1 

 
Firmaattest 
 

3 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav jmf. Pkt.5.1 
 
HMS- egenerklæring jmf. Pkt. 7.1 
 

4 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav jmf. Pkt. 5.1 
 
Egenerklæring Språk jmf. Pkt. 7.2 
 

5 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav jmf. Pkt.  5.1 
 
Dokumentasjon av godkjent lærebedrift 
 

6 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav jmf. Pkt. 5.2 
 
Skatte- og merverdiattest 
 

7 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav jmf. Pkt. 5.2 
 
Siste års regnskap inkl. revisors erklæring 
 

8 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav jmf. Pkt. 5.2 
 
Egenerklæring lønn- og arbeidsvilkår jmf. Pkt. 7.3 
 

9 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav jmf.Pkt. 5.2 
 
Kopi av ansvarsforsikring 
 

10 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav jmf.Pkt. 5.3 
 
Dokumentasjon av godkjenning 
 

11 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav jmf. Pkt. 5.3 
 
Referanseliste av prosjekt 
 

12 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav jmf. Pkt. 5.3 
 
CV prosjektleder 
 

13 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav jmf. Pkt. 5.3 
 
CV byggeplassansvarlig 
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14 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav jmf. Pkt. 5.3 
 
CV ITB- koordinator 
 

15 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav jmf. Pkt. 5.3 
 
Organisasjonskart 
 

16 Dokumentasjon vedr. tildelingskriteriet 
 
Ref. Del II Kontraktgrunnlaget, utfylt Kap. F. Vederlaget 
 

17 Dokumentasjon vedr. tildelingskriteriet 
 
Ref. Del II Kontraktgrunnlag, utfylt Kap. E.3 Fremdriftsplanlegging 

 

4.1.2 Språk 
Tilbudet skal utformes på norsk 

4.2 Tilbudets innhold 

4.2.1 Avvik og forbehold 
Oppdragsgiver oppfordrer tilbyderne til å stille spørsmål underveis i gjennomføringen av 
anskaffelsen jmf. Pkt. 3.2 og til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Det understrekes at tilbyder 
har risikoen for uklarheter i eget tilbud. Uklarheter, vesentlige forbehold og avvik kan medføre 
avvisning. Forbehold som ikke tilbyder har priset og kan gjøre tilbudene vanskelig å sammenligne, vil 
bli avvist. 

Eventuelle forbehold og avvik skal beskrives i tilbudsbrevet. Alle forbehold og avvik skal være presise 
og entydige og skal inneholde en henvisning til hvilke(t) punkt(er) i konkurransegrunnlaget 
som ikke er oppfylt. Tilbyderen kan ikke påberope forbehold og avvik som er beskrevet på annen måte. 

Henvisning til tilbyders standardiserte leveringsbetingelser eller lignende vil bli betraktet som 
vesentlig forbehold når de avviker fra konkurranseregler og kontraktbestemmelser gjeldene for 
denne anskaffelsen. 

4.2.2 Alternative tilbud 
Alternative tilbud aksepteres ikke. Tilbud på andre løsninger enn de spesifiserte eller som på 
annen måte ikke er i overenstemmelse med konkurransegrunnlaget vil derfor ansees som 
tilbud med forbehold eller avvik, fj. Pkt. 4.2.1 ovenfor. 

Parallelle tilbud aksepteres ikke. Med parallelle tilbud menes at en og samme tilbyder leverer to eller 
flere ulike tilbud med forskjellige underleverandører. 

4.2.3 Deltilbud 
Det er ikke adgang til å gi tilbud på bare deler av beskrevet arbeidsomfang. 

4.3 Offentlighetslova 

I henhold til 23 i lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av19. mai 2006 nr 16 
(offentlighetslova), er tilbud unntatt offentlighet kun frem til leverandør er valgt. 
Oppdragsgiver har taushetsplikt om forretningshemmeligheter i tilbudene, jf. 
Anskaffelsesforskriftens § 3-6. 
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Ved begjæring om innsyn i leverandørers tilbud vil oppdragsgiver ta kontakt med leverandøren 
for å avklare hvilke opplysninger som er å anse som forretningshemmeligheter. Oppdragsgiver 
har plikt til å gjøre en selvstendig vurdering av hva som er omfattet av taushetsplikten, og 
leverandørens vurderinger kan derfor ikke automatisk legges til grunn. 

4.4 Levering av tilbudet 

4.4.1 Leveringsadresse 
Xpro AS 
Oscar Hansensveg 7 
6415 Molde 
 

4.4.2 Innpakning, format, kopier 
Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercell. Tilbudet bygges opp iht. krav stilt over og merkes: 

 Nesset Helsehus – Tilbud totalentreprise 

4.4.3 Tilbudsfrist 
Tilbudet skal være mottatt av oppdragsgiver, dvs. kommet frem til angitt postadresse, innen 
følgende frist: 

 Fredag 13.09.2019 kl. 14.00 

4.5 Vedståelsesfrist 

Tilbudet skal være bindene i 90 dager fra tilbudsfristens utløp 

4.6 Tilbudskostnader 

Leverandøren må selv dekke kostnader til å utarbeide tilbud og andre kostnader han påføres 
ved å delta i konkurransen. 

5.0 Kvalifikasjonskrav 

5.1 Obligatoriske krav til skatt og HMS 

A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjonskrav D: Tilbudsvedlegg jmf. 
Pkt. 4.1.1 

Firmaregistrering Leverandøren skal være 
et lovlig etablert foretak. 
Dersom tilbudet leveres 
av en gruppe av 
leverandører, skal hvert 
enkelt gruppemedlem 
være et lovlig etablert 
foretak 

Norske firma: Firmaattest 
 
Utenlandske firma: Attester for 
registrering i faglige register som 
bestemt ved lovgivning i det land 
hvor leverandøren er etablert. 
 
(Den som støtter seg på andre 
foretak skal vedlegge tilsvarende 
dokumentasjon fra disse 
foretakene, jf. Punkt 5.2 tredje 
avsnitt bokstav b) 
 

Tilbudsvedlegg  
 
Nr. 2 

HMS Leverandlren skal 
dokumentere at han 
oppfyller kravene i 
Helse, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen. 
 

Godkjent egenerklæringsskjema 
jmf. Pkt. 7.1 

Tilbudsvedlegg 
 
Nr. 3 
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For å være kvalifisert må 
leverandør arbeide 
systematisk for å 
oppfylle disse kravene 
 

Egenerklæring 
Språk 

Tilbudet og tilhørende 
dokumenter skal leveres 
på norsk. 
 
Av leverandørs 
organisasjon skal 
minimum prosjektleder, 
ITB- koordinator, 
byggeplassansvarlig, 
anleggsdeler(e), 
prosjektkoordinatorer, 
fremdriftsplanlegger og 
HMS- funksjon være 
norsktalende 
 

Bekreftelse med egenerklæring 
jmf. Pkt. 7.2 

Tilbudsvedlegg 
 
Nr. 4 

Godkjent 
lærebedrift 

For å være kvalifisert, 
må leverandør 
dokumentere at han er 
godkjent lærebedrift 

Godkjenningsbevis utsted av 
fylkeskommunen 

Tilbudsvedlegg 
 
Nr. 5 

5.2 Tilbyders økonomiske og finansielle soliditet 

For å avgjøre om tilbyder har tilstrekkelige kvalifikasjoner vil kriterier, krav og dokumentasjon 
beskrevet i tabell 5.1, 5.2 og 5.3 legges til grunn. Dette gjelder også for underentreprenører.  

I tillegg til den dokumentasjonen tilbyder har levert, vil oppdragsgiver selv kunne innhente 
kredittopplysning av deltakerne og vektlegge denne. Videre vil oppdragsgiver, i tillegg til den 
dokumentasjonen som tilbyder har levert, vektlegge eventuelle egne erfaringer med 
tilbyderen. 

Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre foretaks kapasitet for å oppfylle de krav til 
økonomisk og finansiell kapasitet og/ eller tekniske og faglige kvalifikasjoner som er gjengitt nedenfor. 
Dersom leverandøren ønsker å støtte seg på underleverandører for å oppfylle kravene til tekniske 
og faglige kvalifikasjoner må: 

 Underleverandørens kvalifikasjoner skal dokumenteres i tråd med 
dokumentasjonskravene angitt i tabell  5.1,  5.2  og  5.3 

 Det vedlegges en underskrevet erklæring fra hver av de aktuelle underleverandører 
med følgende tekst: «undertegnede firma [underleverandør må fylle ut eget navn og 
organisasjonsnummer] forplikter   seg   til  å utføre følgende arbeider [underleverandøren 
må fylle inn hvilke arbeider som han skal utføre for tilbyder] for entreprenør [navn på 
tilbyder] i prosjekt [navn på prosjektet]». 

Tilbudet skal bestå av tilbudsbrev og de tilbudsvedleggene som angitt i kolonne D i tabell 5.1, 5.2 og 5.3, 
samt beskrevet i pkt. 4.1.1 

A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjonskrav D: Tilbudsvedlegg jmf. 
Pkt. 4.1.1 

Skatteattester Leverandøren skal være 
à jour med innbetaling 
av skatter og avgifter 
 
 

Skatte- og merverdiattest 
 
Ikke mer enn 6 måneder gammel 

Tilbudsvedlegg 
 
Nr. 6 
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Økonomisk 
stilling, regnskap 

Leverandøren skal ha 
tilstrekkelig finansiell 
gjennomføringsevne for 
dette prosjektet, og må 
kunne dokumentere 
positiv egenkapital 

Siste års regnskap inkl. revisors 
erklæring. 
 
Dersom leverandøren ikke kan 
fremleggen ovennevnte 
dokumentasjon, eller ønsker å 
dokumentere at denne gir et 
misvisende bilde av hans 
økonomiske situasjon, skal han 
godtgjøre sin økonomiske og 
finansielle stilling ved hjelp av 
ethvert annet dokument som har 
relevans til foretakets 
regnskapstall/ økonomi. 
Leverandøren skal særlig 
begrunne hvorfor den etterspurte 
dokumentasjonen eventuelt ikke 
kan leveres eller gir et misvisende 
bilde. 
 
(Den som støtter seg på andre 
foretak skal vedlegge tilsvarende 
dokumentasjon fra disse 
foretakene, samt 
forpliktelseserklæring, jf. Punkt 
5.2 tredje avsnitt bokstav b) 
 

Tilbudsvedlegg  
 
Nr. 7 

Lønns- og 
arbeidsvilkår 

For å være kvalifisert, 
plikter leverandør å ha 
arbeidstakere som har  
lønns- og arbeidsvilkår 
som oppfyller 
bestemmelsene som 
forskrift av 2008-02-02 
nr. 112 og lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter pålegger 
leverandøren ved 
utlysning av 
tjenestekontrakter og 
bygg- og anleggs-
kontrakter 
 

Bekreftelse med egenerklæring 
jmf. Pkt. 7.3 

Tilbudsvedlegg  
 
Nr. 8 

Forsikring Leverandør skal 
minimum ha dekning iht. 
NS 8407 

Kopi av ansvarsforsikring Tilbudsvedlegg  
 
Nr. 9 

5.3 Tilbyders tekniske og faglige kapasitet 

Det skal fremlegges følgende dokumenter: 

A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjonskrav D: Tilbudsvedlegg jmf. 
Pkt. 4.1.1 

Godkjenning iht. 
plan – og 
bygningsloven 

Leverandøren skal ha 
sentralt godkjenning, 
eller kunne 
dokumentere at 
tilsvarende godkjenning 
kan oppnås 

Dokumentasjon av sentral 
godkjenning. 
 
Dersom leverandøren ikke har 
sentral godkjenning, kan 
leverandør sannsynliggjøre på 
annen måte at tilsvarende 
godkjenning kan oppnås. Kopi av 
tidligere tildelt ansvarsrett kan 
vedlegges som dokumentasjon. 

Tilbudsvedlegg 
 
Nr. 10 
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For utenlandske leverandører skal 
det dokumenteres tilsvarende 
kompetanse slik at godkjenning 
kan oppnås. 
 
(Den som støtter seg på andre 
foretak skal vedlegge tilsvarende 
dokumentasjon fra disse 
foretakene, samt 
forpliktelseserklæring jf. Punkt 5.2 
tredje avsnitt bokstav b) 
 

Faglig, teknisk 
kompetanse og 
kapasitet 

For å være kvalifisert, må 
leverandør dokumentere 
at han har gjennomført 
prosjekt av tilsvarende 
størrelse og kompleksitet 
de siste 5 årene. 
 
Det må også 
dokumenteres at 
underleverandør har 
tilstrekkelig faglig og 
teknisk kompetanse og 
kapasitet for å 
gjennomføre kontrakten 
innenfor de krav  som 
gjelder. 
 

Referanseliste over prosjekter 
gjennomført de siste 5 år. 
 
Kontaktperson skal oppgis. (Den som 
støtter seg på andre 
foretak skal vedlegge tilsvarende 
dokumentasjon fra disse foretakene, 
samt forpliktelseserklæring, jf. Punkt 
5.2 tredje avsnitt bokstav b) 

Tilbudsvedlegg 
 
Nr. 11 

Prosjektleder Prosjektleder for 
totalentreprenør skal 
være ansatt hos 
t otalentreprenør, og det 
skal dokumenters at 
vedkommende har 
tilstrekkelig erfaring med å 
gjennomføre 
totalentreprise av denne 
størrelsen og type. 
 
Eventuelle endringer skal 
godkjennes av 
byggherren. 
 

Det skal leveres CV, inkl. 
referanseliste med min. 3 prosjekt 
av tilsvarende størrelse og 
kompleksitet. 
 
Kontaktpersoner skal oppgis 

Tilbudsvedlegg 
 
Nr. 12 

Byggeplass 
ansvarlig 

Byggeplassansvarlig skal 
være  ansatt  hos 
totalentreprenøren, og 
det skal dokumenteres at 
vedkommende har 
tilstrekkelig erfaring med å 
gjennomføre 
totalentreprise av denne 
størrelsen og type 
 

Det skal leveres CV, inkl. 
referanseliste med min. 3 prosjekter 
av tilsvarende størrelse og 
kompleksitet. 
 
Kontaktperson skal oppgis 

Tilbudsvedlegg  
 
Nr. 13 

ITB- koordinator Det skal dokumenteres at 
vedkommende har 
tilstrekkelig erfaring med å 
gjennomføre 
totalentreprise av denne 
størrelsen og type 
 

Det skal   leveres CV, inkl. 
referanseliste med min. 3 prosjekter 
av tilsvarende størrelse og 
kompleksitet. 
 
Kontaktperson skal oppgis 

Tilbudsvedlegg  
 
Nr. 14 
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Organisasjon Det tillates  kun  ett 
kontraktledd under 
totalentreprenør. Dette 
gjelder imidlertid ikke 
leverandør- kontrakter. 
Alle ansvarlig 
prosjekterende skal være 
direkte kontrahert med 
totalentreprenør 
 
Se også Kap. A.3  i  Del  II for 
ønsket organisering 
 

Det skal leveres organisasjonsplan 
som viser tiltenkt organisering av 
dette tiltaket. 
 
Organisasjonskartet skal også vise 
ansvarlig prosjekterende. 

Tilbudsvedlegg 
 
Nr. 15 

6.0 Tildelingskriterier 
Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som er økonomisk mest fordelaktig ut fra 
tildelingskriteriene som fremgår av nedenstående tabell. 

Tilbudet skal bestå av standard tilbudsbrev og de tilbudsvedlegg som er angitt i kolonne D i 
nedenstående tabell, jf.  Nærmere  i   pkt. 4.1.1   om   tilbudet 

A: Kriterier B: Vekt C: Dokumentasjonskrav D: Tilbudsvedlegg jmf. 
Pkt. 4.1.1. 

Pris* 80 Utfylt tilbudsskjema (vedlagt 
kontraktgrunnlagets del F.1 
Prissammenstilling) 
 

Tilbudsvedlegg  
 
Nr. 16 

Utfylt tilbudsskjema (vedlagt 
kontraktgrunnlagets del F.2 
Regningsarbeider) 
 
Utfylt tilbudsskjema (vedlagt 
kontraktgrunnlagets del F.3 Påslag for side- 
og underentrepriser) 
 
Utfylt tilbudsskjema (vedlagt 
kontraktgrunnlagets del F.4 Opsjoner) 
 
Utfylt tilbudsskjema (Vedlagt 
kontraktgrunnlagets del F.5 Regulering) 
 
 
 
 

Leveringstid** 20 Utfylt Leveringstid Tilbudsvedlegg  
 
Nr.17 
 

 

Merknader til tabellen 

* I evalueringen av pris vil den tilbyder som har lavest pris få poengsummen 10. Øvrige tilbydere får 
poengsum etter formel: 

 Vekt(Vederlag)= (Laveste tilbud/ aktuelt tilbud)*10 

** I evalueringen av leveringstid vil den tilbyder som har lavest leveringstid få poengsummen 10. Øvrige 
tilbydere får poengsum etter formel: 

 Vekt(Leveringstid)= (Laveste leveringstid/ aktuelt tilbud)*10 
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7.0 Vedlegg til konkurransebeskrivelsen 

7.1 Mal for tilbudsvedlegg Nr. 3 HMS- Egenerklæring 

Denne bekreftelsen gjelder: 

 

Virksomhetens navn  Organisasjonsnr.  
Adresse  Land*  
Postnummer  Poststed  
 

Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheten (internkontrollforskriften)** 

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det 
gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett il å 
gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. ………………………………………………………………  

Sted/ Dato  Daglig leder (sign. og stempel) 

 

 

Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen. 

 

 

……………………………
…………………. 

………………………………………………………………… [ ] Ingen ansatte 

Sted/ Dato Representant for de ansatte (sign. og stempel)  

 

 

 

  

* For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbud er tatt hensyn 
til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr. 1127 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 
om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett il å 
gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

** fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr. 1127 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern 
mv 
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7.2 Mal for tilbudsvedlegg Nr. 4 – Egenerklæring språk 

 

Egenerklæring om språk 

 

Denne bekreftelsen gjelder: 

 

Firma: 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

Organisasjonsnr.: 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse: 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

Postnr./ sted: 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

Land: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Det bekreftes med dette at denne virksomheten vil bruke personell i oppdraget som er norsktalende iht. krav stilt i 
konkurransegrunnlag. Dette gjelder for Prosjektleder, ITB- koordinator, byggeplassansvarlig, anleggsleder(e), 
prosjektkoordinatorer, fremdriftsplanlegger og HMS- funksjon 

 

 

 

 

……………………….. …………………………………………………………………………….. 

Sted/ Dato Daglig leder (sign. og stempel) 
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7.3 Mal for tilbudsvedlegg nr. 7 Egenerklæring lønns- og arbeidsvilkår 

Denne bekreftelsen gjelder: 

 

 

Egenerklæring   om   lønns-   og   arbeidsvilkår   i   offentlige   kontrakter   ved   utlysning   av tjenestekontrakter 
og bygg- og anleggskontrakter 

I samsvar med bestemmelsene i forskrift av 2008-02-08 nr. 112 og lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved 
utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter vil følgende plikter pålegges leverandøren: 

Leverandøren skal sørge for at ansatte hos leverandøren eller eventuelle underleverandører som direkte medvirker 
til å oppfylle kontrakten, har følgende lønns- og arbeidsvilkår: 

På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med 
gjeldende forskrifter. 

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende 
landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransjen. 

Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet. 

Leverandøren er kjent med at oppdragsgiver kan kreve at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må 
dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. 

Leverandøren er kjent med at oppdragsgiver har forbeholdt seg retten til å gjennomføre nødvendige 
sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktklausulen om lønns- og 
arbeidsvilkår. 

Leverandøren er kjent med at oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av kravene til lønns- og arbeidsvilkår 
overholdes 

 

 

Undertegnede leverandør erklærer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt. 

 

 

 

…………………………  …………………………………………………………………………………….. 
Sted/ Dato  Daglig leder (sign. og stempel) 

 



 

XPRO AS / TLF. +47 974 00 004 / www.xpro.as 

  

 

 

KONTRAKTGRUNNLAG 

DEL II 
 

1-00465 NESSET HELSEHUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
00 Kontraktgrunnlag del II 02.07.2019 Trond Walle Tone Rangnes 
Rev: Beskrivelse: Dato: Utarbeidet:  Verifisert: 

  



  

Juli/ 2019  Side 2  

Innhold 

AVTALEDOKUMENT 4 

A GENERELL DEL 4 

A.1 Innledning 4 

A.2 Kort om kontraktarbeidets omfang 4 

A.3 Organisasjon og entreprisemodell 4 

A.4 Dokumentliste 5 

B KONTRAKTSESTEMMELSER 6 

B.1 Alminnelige kontraktbestemmelser 6 

B.2 Spesielle kontraktbestemmelser 6 
B.2.1 10a Antikontraktørbestemmelser 6 
B.2.2 10b Utenlandsk arbeidskraft 6 
B.2.3 Krav til lønns- og arbeidsvilkår 7 

C TEKNISKE KRAV 8 

C.1 Tekniske rammebetingelser 8 

C.2 Teknisk beskrivelse 8 

C.3 Tegninger og modeller 8 

C.4 Tekniske referansedokument 8 

D KRAV TIL BYGGEPROSESSEN 9 

D.1 Administrative rutiner 9 
D.1.1 WEB- Hotell 9 
D.1.2 Møtevirksomhet 9 
D.1.3 Prosjektstyringssystem 9 

D.2 Kvalitetssikring 10 
D.2.1 Myndigheter 10 
D.2.2 Kvalitetssystem 10 
D.2.3 Dokumentasjonskrav til gjennomførelsen av entreprisen: 11 
D.2.4 Generelle krav til gjennomførelsen av entreprisen: 11 
D.2.5 Krav til FDVU- Dokumentasjon for gjennomføring av entreprisen 14 
D.2.6 Krav til ITB-ansvarlig og dokumentasjon for gjennomføring av entreprisen: 17 
D.2.7 Merking og identifikasjon 17 
D.2.8 Krav til energi- og forbruksovervåkning 18 
D.2.9 Brannsikkerhet 18 

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 19 



  

Juli/ 2019  Side 3  

D.4 Øvrige krav til byggeprosessen 19 
D.4.1 Avstemmingsfase 19 
D.4.2 Prosjektering- og prosjekterings møter 21 
D.4.3 Idriftsettelse, testing, prøvedrift og opplæring 21 

E FRISTER OG DAGMULKTER 25 

E.1 Frister 25 

E.2 Dagmulkter 25 

E.3 Fremdriftsplanlegging 25 

F VEDERLAGET 25 

F.6 Oppdragsgiver ytelser 26 

H VEDLEGG 26 
 

 

  



  

Juli/ 2019  Side 4  

AVTALEDOKUMENT 
Det blir brukt byggblankett 8407A for avtalen mellom oppdragsgiver og totalentreprenøren. 

A GENERELL DEL 

A.1 Innledning 

Nesset Kommune skal bygge nytt helsehus i forbindelse med eksisterende kommunehus i 
Nesset Kommune. Eksisterende bygg for helsetjenester (tannleger, hjemmetjenester, 
legesenter) skal rives. Det samme gjelder en garasje som står på tomten. Grunnforholdene er 
utfordrende og nytt bygg må peles. Det må i tillegg gjøres sikringstiltak i forhold til elven som 
renner forbi samt fremtidig havnivå. Nytt Helsehus skal inneholde dagsenter, legesenter, 
omsorgsboliger, tannlegetjenester og hjemmetjenesten. Uteområdet skal etableres og mot sør 
skal uteområdet inngå i en større plan for Nesset.  

Som frittstående bygg på samme tomt kan det komme en ny ambulansestasjon. Omfanget av 
denne er pr. nå ikke kjent og det foreligger heller ikke politisk godkjenning av denne. En evt. ny 
ambulansestasjon vil bli gjennomført som egen kontrakt, men det er noen grensesnitt som må 
håndteres i kontrakten dette dokumentet omfatter. Dette gjelder i all hovedsak grunnarbeider, 
dimensjonering av brønnpark, dimensjonering av varmepumpe og trafo/ hovedtavle.  

Som opsjon er det medtatt følgende: 

 Fasaderehabilitering av eksisterende kommunehus 
 Grensesnitt mot eventuell ambulansestasjon 
 Frittstående carport 

Denne kontrakten gjelder totalentreprise for: 

 Nesset Helsehus 

A.2 Kort om kontraktarbeidets omfang 

Utførende fagområder knyttet til kontrakt: 

 Rivingsarbeider 
 Grunnarbeider 
 Bygningsarbeider 
 VVS- tekniske arbeider 
 Elektroarbeider 
 Automatikkarbeider 
 Utomhusarbeider 

A.3 Organisasjon og entreprisemodell 

Prosjektets organisasjon er som følger: 
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Arbeidene skal utføres som Totalentreprise. Denne modellen innebærer at hele utførelse 
inklusive prosjektering blir levert av en entreprenør, totalentreprenøren. 

For dette tiltaket tillates kun et kontraktledd under Totalentreprenør. I kontraheringsfasen vil 
det bli gjennomført avstemmingsfase jmf. Funksjonsbeskrivelse innledning. I denne fasen 
skal alle fag involveres. Organisasjonen som oppgis i tilbudet er organisasjonen som skal 
være med i gjennomføringsfasen. Endring av underentreprenør er ikke tillatt uten 
byggherrens godkjenning. 

Organisering av totalentreprisen ønskes som følgende: 

 

A.4 Dokumentliste 

Følgende dokumenter er med i konkurransegrunnlaget/ kontraktgrunnlaget. Det er enhver 
entreprenørs ansvar å kontrollere at han har mottatt alle dokumenter: 

Dokument Beskrivelse Mottatt Mangler 
 

Del I Konkurransegrunnlag   
Del II Kontraktgrunnlag   
C.1.1 (V1) SHA- plan   
C.1.2 (V2) Brannkonsept   
C.1.3 (V3) Romprogram, ID- beskrivelser   
C.1.4 (V4) Kravspesifikasjon instrumentering og funksjoner   
C.1.5 (V5) Kravspesifikasjon offentlig tannhelse   
C.1.6 (V6) Prosjekttilpasset prinsippskisser   
C.2.1 (V7) Funksjonsbeskrivelse   
C.3.1 (V8) Skissetegninger   
C.4.2 (V9) Rapport grunnundersøkelse    
C.4.3 (V10) Rapport flomvurdering   
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C.4.4 (V11) Rapport faregradsvurdering   
C.4.5 (V12) Lysplan for Eidsvåg Sentrum   
C.4.6 (V13) Rapport miljøkartlegging   
C.4.7 (V14) Kap. F Vederlag   

B KONTRAKTSESTEMMELSER 

B.1 Alminnelige kontraktbestemmelser 

Som kontraktbestemmelser gjelder NS 8407:2011 «Alminnelige kontraktbestemmelser for 
totalentrepriser». 

B.2 Spesielle kontraktbestemmelser 

Endringer og presiseringer til NS 8407. Følgende tilføyelser, endringer og presiseringer gjelder: 

NS 8407 er generelt ikke gjengitt nedenfor. Der oppdragsgiver har gjort endringer, er hele 
punktet med samme punktnummerering som i NS 8407 gjengitt, med tilføyelser markert som 
understreket skrift og tekst som utgår og ikke gjelder maker som overstrøket skrift. Nye punkt 
er markert med understreket skrift. 

B.2.1 10a Antikontraktørbestemmelser 
Kontraktarbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, 
eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. 
 
Allerede inngåtte avtaler om underentrepriser med enmannsforetak eller anvendelse av 
innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og må godkjennes skriftlig av 
byggherren slik godkjennelse endrer ikke totalentreprenørens forpliktelser ovenfor 
byggherren. 

Totalentreprenøren forplikter seg til å følge reglene i denne bestemmelse og kontraktører også 
for avtaler som inngås etter at tilbud er gitt. 

Totalentreprenøren skal således til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte 
arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også 
underentreprenører og dennes personell. 

Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets 
utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne 
klausul. 

Oppdragsgivers nektelse av å godkjenne totalentreprenørens valg av underentreprenører 
etter denne instruks, gir ikke entreprenøren rett t il godtgjørelse for de merkostnader dette 
måtte påføre han. 

B.2.2 10b Utenlandsk arbeidskraft 
Dersom totalentreprenøren vil benytte seg av utenlandsk arbeidskraft enten via innleie eller i 
ansettelsesforhold i oppdrag, står totalentreprenøren ansvarlig for at oppdragsgivers plikter 
mht rapportering til myndigheten for engasjert eller innleid arbeidskraft blir foretatt i samsvar 
med regelverket. Totalentreprenøren er likedan ansvarlig for å sikre at eventuelle under- 
entreprenører oppfyller de samme krav. 
 
For innleie av utenlands arbeidskraft er totalentreprenøren ansvarlig for å utføre oppdrags- 
givers plikter etter lovverket. 
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B.2.3 Krav til lønns- og arbeidsvilkår 
Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder 
innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 
 

 Forskrift om allmenngjort tariffavtale 
 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der 

denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om 
allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til 
landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår 
menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og 
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad 
slike bestemmelser følger av tariffavtalen.  

 
Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). 
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister 
og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå 
hvem den gjelder.  
 
Dokumentasjonen kan inkludere komplett liste med navn på egne og eventuelle 
underleverandørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, oversikt over 
allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler som legges til grunn for de samme 
ansatte og innsyn i leverandørens avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle 
underleverandører. 
 
På forespørsel fra oppdragsgiver er leverandør forpliktet til å fylle ut egenrapporteringsskjema. 
Egenrapporteringen skal sendes til oppdragsgiver innen én måned etter kontrakten er signert, 
med mindre annet er avtalt. Egenrapportering kan kreves flere ganger i løpet av 
kontraktsperioden. 
 
Oppdragsgiver og eventuell ekstern kontrollør som mottar opplysningene, har taushetsplikt 
om opplysningene. Taushetsplikten gjelder ikke overfor Arbeidstilsynet eller Petroleums-
tilsynet, ei heller overfor ansatte eller interne eller eksterne rådgivere som er nødvendige for 
å få språklig, økonomisk, juridisk eller annen faglig bistand. Taushetsplikten gjelder også for 
rådgiverne. 
 
Hvis leverandør eller underleverandør får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder lønns- og/eller 
arbeidsvilkår, skal leverandøren uten opphold informere oppdragsgiver ved kopi av pålegget. 
Hvis leverandøren eller underleverandøren ikke utbedrer forholdene i pålegget innen 
Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten.  
 
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet innen den 
frist oppdragsgiver fastsetter. Der leverandøren selv oppdager slikt brudd gjennom 
internkontroll eller egen oppfølging av underleverandører, skal leverandøren uten opphold 
opplyse oppdragsgiver om forholdene og utbedre forholdene innen frist fastsatt av 
oppdragsgiver.  
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Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
leverandøren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er 
dokumentert.  
 
Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av 
oppdragsgiver som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom 
bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan 
oppdragsgiver kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten 
omkostninger for oppdragsgiver.  
 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

C TEKNISKE KRAV 

C.1 Tekniske rammebetingelser 

Herunder følger rammebetingelser for dette tiltaket. 

Totalentreprenøren er ansvarlig for at alle funksjonskrav og forutsetninger, lover, forskrifter, 
vedtekter og gjeldende standarder er tilfredsstilt. 

C.1.1 SHA- plan      (Vedlegg V1) 

C.1.2 Brannkonsept      (Vedlegg V2) 

C.1.3 Romprogram, ID- beskrivelser    (Vedlegg V3) 

C.1.4 Kravspesifikasjon instrumentering og funksjoner (Vedlegg V4) 

C.1.5 Kravspesifikasjon offentlig tannhelse   (Vedlegg V5) 

C.1.6 Prosjekttilpasset prinsippskisser   (Vedlegg V6) 

C.2 Teknisk beskrivelse 

C.2.1 Funksjonsbeskrivelse     (Vedlegg V7) 

 C.3 Tegninger og modeller 

C.3.1 Skissetegninger      (Vedlegg V8) 

C.4 Tekniske referansedokument 

C.4.1 Rapport grunnundersøkelse    (Vedlegg V9) 

C.4.2 Rapport flomvurdering      (Vedlegg V10) 

C.4.3 Rapport faregradsvurdering    (Vedlegg V11) 

C.4.4 Lysplan for Eidsvåg Sentrum    (Vedlegg V12) 

C.4.5 Rapport miljøkartlegging    (Vedlegg V13) 

C.4.6 Kap. F Vederlag      (Vedlegg V14) 
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D KRAV TIL BYGGEPROSESSEN 

D.1 Administrative rutiner 

D.1.1 WEB- Hotell 
Det skal benyttes web- baserte verktøy (prosjekthotell) for prosjektet hvor alle aktører i 
prosjektet (byggherre, rådgivere, entreprenører og andre involverte) skal ha tilgang. 
Byggherren leverer og administrerer prosjekthotellet. 
 
Det forutsettes at all skriftlig kommunikasjon mellom prosjektdeltakerne og alle dokumenter 
av administrativ-, kontraktuell- og prosjektspesifikk art skal kunne arkiveres i 
prosjekthotellet. Eventuelle faste abonnementskostnader vil bli dekket av byggherre. 
Løpende driftskostnader- inkl. utskrift/ plott av dokumenter og tegninger som hentes fra 
prosjekthotellet, dekkes av den enkelte aktør. Alle prosjektdeltakere må disponere 
programvare som det vil bli aktuelt å bruke i prosjektet og må selv bære egne kostnader for 
eventuell anskaffelse/ oppdatering av programvare. 
 

D.1.2 Møtevirksomhet 
Kontraktsmøte 
Kontraktsmøte avholdes ved etablering av kontrakt.  
 
Byggemøter 
I kontrakt hvor byggearbeider inngår, skal det avholdes byggemøte 1 gang per 14. dag, i 
konsentrerte arbeidsperioder 1 gang per uke eller etter behov. Byggemøte behandler 
administrative emner, fremdrift, SHA og andre felles forhold på byggeplass og er et forum for 
gjensidig informasjon. Totalentreprenøren innkaller, leder og refererer møtene og distribuerer 
referat. Oppdragsgiver eller oppdragsgivers representant har rett til å delta på byggemøter. 
 
Byggherremøter 
Det må påregnes byggherremøter min. en gang pr. mnd. I byggherremøter skal S H A ,  
økonomi og fremdrift være tema. 
 
Prosjekteringsmøter 
Se kap. D.4.2 
 

D.1.3 Prosjektstyringssystem 
Totalentreprenør skal ha et prosjektstyringssystem for kontraktarbeidet. Prosjektstyrings- 
systemet skal omfatte planlegging, styring og kontroll av fremdrift, kostnader og bemanning 
for Totalentreprenørs eget arbeid. Prosjektstyringssystemet må til enhver tid   sikre    styring 
og kontroll av fremdrift, kvaliteter, bemanning og kostnader. 
 
Rapporter til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Totalentreprenør skal forsikre 
at relevant informasjon blir rapportert SFU iht. gjeldende lover og forskrifter i forbindelse 
med utenlandske totalentreprenører/ underentreprenører og ansatte som utfører arbeid i 
Norge i forbindelse med kontrakten. Kopier av rapporter sendt SFU skal oversendes 
oppdragsgiver. 
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D.2 Kvalitetssikring 

Det er oppdragsgivers intensjon at totalentreprenør, under utførelse og administrasjon av 
kontrakten, skal bruke egne interne metoder og prosedyrer. Oppdragsgiver har, til tross for 
dette, introdusert visse krav til metoder og prosedyrer. 

Slike krav er detaljert i dette dokumentet samt i de dokumenter som er/vil bli utarbeidet for 
implementering i totalentreprenørens kvalitetsplan. Bestemmelsene vil bli ytterligere 
bearbeidet i løpet av kontraktstiden. Totalentreprenør skal, hvor det er nødvendig, justere 
egne prosedyrer for å tilfredsstille oppdragsgivers krav slik de er beskrevet her eller slik de blir 
endret med hjemmel i kontrakten. 

Byggherren vil foreta montasjekontroller, statusbefaringer og kontroll av entreprenørens 
protokoller. Godkjenninger av kontroller og protokoller er milepæler i prosjektet. 

Brannsikkerhetsstrategi, jfr, vedlegg V2 med tilhørende tegninger, skal legges til grunn for 
prosjektering, men totalentreprenøren må kontrollere at grunnlaget er korrekt/ tilfredsstiller 
gjeldene krav.  

D.2.1 Myndigheter 
Forholdet til offentlige myndigheter tilligger entreprenøren å avklare. Totalentreprenør 
ivaretar SØK- funksjonen i prosjektet. Rammesøknad er ikke sendt inn. 

Prosjekteringen skal utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter, bransjenormer og 
veiledninger, lokale vedtekter og bestemmelsene i de enkelte anvisningene som går ut over 
minimumskravene i offentlige bestemmelser. Entreprenøren er ansvarlig for å innhente all 
relevant informasjon/ godkjenninger i offentlige etater knyttet til prosjektet. 

Med bakgrunn i anbud/ tilbud blir overslag over utgifter og fremdrift lagt frem for politisk 
behandling. Godkjenningen skal foreligge før signering av kontrakt.  

Endelig reguleringsplan skal godkjennes av politisk organ. 

Brukstillatelser/ ferdigattester frigir ikke automatisk krav om overtagelse av kontrakt. 
Midlertidig brukstillatelse aksepteres ikke. 

D.2.2 Kvalitetssystem 
Det stilles krav til totalentreprenøren at de har implementert kvalitetssikringssystem (KS- 
system) i egen organisasjon. Totalentreprenør er også ansvarlig for at KS-systemet er utviklet 
og iverksatt for eventuelle underentreprenører arbeid. 

Kvalitetssystemet skal tilfredsstille relevante krav i NS-EN ISO 9001 ”Kvalitetssystemer – 
Modell for kvalitetssikring ved utvikling, konstruksjon, tilvirkning, installasjon og ettersyn”. I 
tillegg skal systemet ivareta og tilfredsstille kravene til kvalitetssikring i Plan og bygningsloven, 
Internkontrollforskriften, Byggherreforskriften og øvrige pålagte krav. 

Herunder listes opp dokumentasjonskrav og generelle krav i tiltaket. Enkelte av 
dokumentasjonskravene kreves i tidlig fase og vil danne grunnlaget for kvalitetssikring og 
kontroll i etterfølgende prosjektfaser. Enkelte av kravene settes med dagmulktbelagt sanksjon, 
se tabell E.2.  

Dokumentasjon- og generelle krav nevnes kun her i kontraktsdokumentene. Fagspesifikke krav 
følger respektive funksjonsbeskrivelser. 
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D.2.3 Dokumentasjonskrav til gjennomførelsen av entreprisen: 
 KS- planer alle fag 
 FDVU- Dokumentasjon iht. krav stilt nedenfor 
 Dokumentasjon ITB iht. krav stilt nedenfor 
 Energirammeberegning og inneklimasimulering 
 LCC- beregninger og energibudsjett 
 Plan/ dokumentasjon på egenkontroll 
 Nødvendige trykktestingsprotokoller 
 Lufthastighetsprofilet over luftinntaket skal dokumenteres med målinger. 
 Ventilasjonsfilter. Leverandør av filter skal dokumentere at valgte filter er testet i 

ASHRAE testrigg fra nøytralt testlaboratorium etter gjeldende versjon av 
målemetodene etter NS-EN 779:2012.09.04 

 Protokoll fra tetthetsprøving ventilasjonsaggregat. 
 Brannslanger skal testes; vannmengde, kastelengde og trykk. Testmetode skal 

dokumenteres 
 Brannslanger skal trykktestes iht. norsk standard. Protokoll på test skal leveres. 
 Rapport fra dekningsmåling i bygget i forhold til mobilnett 
 Måleprotokoll for ferdig montert nødlysanlegg 
 Klassifisering av kanaloppheng må dokumenteres. 
 Nødvendige lydprotokoller 
 Dokumentasjon for beregnet lysnivå skal fremlegges og godkjennes av byggherre 
 Oppstart- og innreguleringsprotokoller inkl. måling/ kontroll av SFP faktor. 
 Dokumentasjon integrerte tester/ fullskalatest 
 Attest for byggets totale lufttetthet skal fremlegges før overtakelse 
 Farger og materialvalg skal godkjennes av byggherren før bestilling 
 Vindlastberegninger og beregninger av innfesting skal kunne fremlegges for kontroll i 

god tid før oppstart produksjonsfase. 

D.2.4 Generelle krav til gjennomførelsen av entreprisen: 
Prosjekteringen skal utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter, bransjenormer og 
veiledninger, lokale vedtekter og bestemmelsene i de enkelte anvisningene som går ut over 
minimumskravene i offentlige bestemmelser. Entreprenøren er ansvarlig for å innhente all 
relevant informasjon/godkjenninger i offentlige etater knyttet til prosjektet. Sintef Byggforsk 
Byggdetaljer og Våtromsnormen skal primært følges. Hvis det er nødvendig med egne 
detaljløsninger skal disse kunne dokumenteres minst like robuste, varige og funksjonelle.  

Totalentreprisen generelt: 
 Bygningen skal tilfredsstille kravene stilt i TEK 17.  
 Bygget skal energimerkes iht. forskrift om energimerking av bygninger og vurdering av 

tekniske anlegg (energimerke-forskriften). Alle data som er nødvendig for å 
gjennomføre dette skal settes opp i en egen tabell og sluttføres som melding for å 
oppnå energiattest. Data skal legges inn i NVEs database.  

 LCC- beregninger og energibudsjett skal fremlegges. 
 Bygget skal etter tiltaket være komplett funksjonsdyktig og det presiseres at når 

byggherre overtar bygget skal det være fullverdig til bruk uten ytterligere tiltak 
 Lås og beslag, adgangskontroll og dørautomatikk skal prosjekteres og leveres av èn 

leverandør/ entreprenør. 
 Plassering og løsning på sikring vedr. tilkomst på tak skal avklares med byggherren. 
 Byggherre skal kunne velge farge på taktekking. 
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 For hele bygningskonstruksjonen og delkonstruksjoner gjelder NS8175:2012 - 
Lydklasse C 

 Det vises generelt til NS3490 «prosjektering av konstruksjoner – Krav til pålitelighet» 
samt til de normative referanser som der er gitt. Standarden fastsetter prinsipper og 
krav til bærende konstruksjoners pålitelighet.  

 Synlig overflate massivtrevegg skal leveres iht. klasse A i NS-EN 14519/ NS-EN 14951  
 Gesimser utføres jfr. Byggdetaljblad 520.415 
 Det skal kunne velges i minst 8 farger av linoleumsbelegg som avklares med byggherren 
 NS11001 Universell utforming av byggverk skal benyttes.  
 Vinylbelegg skal prosjekteres iht. slitasjegruppe P iht. NS-EN prEN 660. Bruksområde 

minimum klasse 33 
 Glass som utføres som sikkerhetsglass skal følge krav gitt i NS3510 
 For krav til materialer og utførelser gjelder NS 3420 siste utgave. Normale toleranser 

og preaksepterte løsninger legges til grunn. 
 For overflater og gulv som underlag for belegg skal toleranseklasse være iht. NS3420 

klasse B, tab. 1 og 2  
 All branntetting skal prosjekteres av respektive entreprenør og skal gå frem av 

tegninger samt egen prosjekteringsdokumentasjon. 
 All montering skal utføres i samsvar med veiledning fra leverandør. Alle veiledere skal 

samlet overleveres til byggherren før oppstart på byggeplass og vil være en del av 
kravene til FDVU del 2. 

 Innfesting bærende plater/ taktekking skal dimensjoneres for vindlast iht. NS-EN 1991-
1-4:2005+NA 2009 «vindlaster». 

 Alt utstyr som innbygges, skal være tilgjengelig for ettersyn og vedlikehold. Tekniske 
installasjoner på tak skal tilpasses og integreres/ innbygges slik at byggets arkitektur 
ikke forringes 

 BH skal gis anledning til å delta på tetthetsprøving. 
 Det skal benyttes godkjente mansjetter ved gjennomføringer i radonsperre, 

dampsperre og vindsperre. 
 Alt utstyr skal være CE-merket og være i henhold til maskindirektivet. 

Krav VVS: 
 Alle våtrom utføres iht. krav til våtromsnormen 
 Arbeidstilsynets veiledning 444 Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen 
 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Tekniske og administrative 

bestemmelser fra KS (kommunenes sentralforbund) (tidligere Normalreglement for 
sanitæranlegg) samt særbestemmelser fra kommunens VA-avdeling. 

 Ventilasjonsaggregater skal tilfredsstille krav gitt i NS-EN 8886 Ventilasjon i bygninger. 
Disse kravene skal sees i sammenheng med funksjonsbeskrivelsens krav gitt i kap. 
365.1 Tetthet og isolasjon 

 Kanalnett for ventilasjon utføres etter NS3560 og NS3561 
 Alle ventilasjonskanaler, kammer, deler, aggregater etc. skal ha tetthet i henhold til 

NS3421, tetthetsklasse B 
 Styrke for oppheng av ventilasjonskanaler utføres iht. byggforsk blad nr. 520.346- 

Oppheng for tekniske installasjoner 
 Sammenkobling mellom ventilasjonsaggregat og kanaler utføres med gummiring som 

oppfyller krav gitt i SS-EN 681-1. Denne skal også være godkjent av rørprodusenten og 
tilpasset for levert rørtype. 
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 Ventilasjonsanleggene skal prosjekteres, dimensjoneres og utføres i samsvar med 
byggherres administrative bestemmelse, relevante lover og forskrifter, samt de 
stedlige myndigheters krav og bestemmelser. 

 Ventilasjonsanleggene skal være av fabrikat som er representert ved norske firmaer. 
 Alle definerte anlegg skal inngå som komplette anlegg. Dette omfatter prosjektering, 

levering, montasje, innregulering og dokumentasjon 
 Det skal benyttes FG- godkjent utstyr. 
 Installasjoner for vann skal ikke legges gjennom teknisk rom for elektro. 
 Alt tilbudt materiell skal være av anerkjent fabrikat og være allment tilgjengelig i det 

norske markedet. Det forutsettes at reservedeler for installert utstyr skal være 
tilgjengelig i markedet i minst 10 år.  

 Isolasjon av varmeinstallasjoner utføres i henhold til NS-EN 12828 Varmesystemer i 
bygninger 

 Installasjon av varmepumpeanlegg skal tilfredsstille krav stilt i NS-EN 378 Kuldeanlegg 
og varmepumper 

 Det skal ikke benyttes kuldemedie som er skissert utfaset innen 2025. 
 Sømløse sorte stålrør med rilleskjøt utføres iht. NS-ISO 4200 og NS 5592. 
 Det skal leveres varmepumpe med høy klassifisering iht Eurovent eller EUs ErP-direktiv 
 Alle komponenter og utførende firmaer skal tilfredsstille kravene satt i siste utgaver av 

NS-EN Norske Standarder for faste brannslokkesystem, slangetromler og 
håndslokkere, og vedlikehold av disse samt HO-1/99 Temaveiledning sprinkler.  

 Merking av sprinkleranlegg utført i.h.t. NS- EN ISO 7010.  
 Innfelte brannskap utført etter NS 3922 
 Plassering av lydfeller skal være basert på lydberegninger.  
 Spjeld skal merkes etter innregulering med innstillingsposisjon og mengde. 
 Brannspjeld prosjekteres iht. krav stilt i brannkonseptet. Brannspjeld skal ha reset på 

utsiden av kanalen. I avstemmingsfasen skal det vurderes muligheter for å bruke en 
felles resett fra brannsentral. 

 Avtrekkskanaler skal kobles frem til ventiler/rister, åpen avtrekk over himling godtas 
ikke. 

 Isolasjon skal utføres slik at indre miljø ikke belastes (emisjoner, fiber, etc.). Nødvendig 
innkledning/innkapsling skal derfor medtas.   

 Aggregat med automatikk skal være fabrikktestet. 
 Kjøling av bygget skal tilfredsstille retningslinjer gitt i siste utgivelse av Norsk kulde- og 

varmepumpenorm og Kuldehåndboka.  
 Det skal ikke benyttes kuldemedie som er skissert utfaset innen 2025. 
 Sprinkleranlegget skal bygges etter NS-EN 12845. Alle tillegg skal følges, også 

normative tillegg. 
 Tilbakeslagssikring skal prosjekteres iht. Miljøblad nr. 61, 2006, NS-EN 1717 og Molde 

Kommunes abonnementsvilkår.  
 

Krav Elektro: 
 Ny trafo med 400 V TN etableres 
 Totalentreprenøren er pliktig å beskytte utstyr mot tilsøling og ødeleggelse. Dersom 

dette ikke følges opp kan byggherren forlange fjerning og utskifting av materiell som 
ikke oppfyller kravene, eller fullrensing av disse. 
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 Alt tilbudt materiell skal være av anerkjent fabrikat og være allment tilgjengelig i det 
norske markedet. Det forutsettes at reservedeler for installert utstyr skal være 
tilgjengelig i markedet i minst 10 år.  

 Det skal legges vekt på enkel drift og lang levetid på lyskilder 
 Relevante normer som legges til grunn for elkraft og tele- og automatiserings 

installasjon:  
o NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner 
o NEK 439-A:2013 Tavlenormen Del A 

 NS3935:2011 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) 
 NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 
 De elektrotekniske installasjonene skal utføres iht. Forskrift om elektriske 

lavspenningsanlegg (FEL) med veiledning NEK 400:2018, universell utforming og 
gjeldende normer og forskrifter for installasjonen 

 For kablingsanlegg skal NS-EN 13501-6:2018 legges til grunn 
 Jordingsanlegget i bygget utføres iht. NEK. 
 Det skal utarbeides eget topologiskjema for alle utjevningsforbindelser i bygget. 

Jordingsanlegget skal kontrollmåles etter fullført montasje og målerapport skal 
vedlegges i FDV dokumentasjonen. 

 Lysanlegget skal prosjekteres etter retningslinjer gitt i publikasjon nr. 1A og 1B utgitt 
av Lyskultur. 

 Bygget skal ha etterlysende ledesystem og produktene skal være i henhold til 
normative referanser i NS 3926 og TEK 17 

 Nødlysanlegget skal utføres i henhold til TEK 17, NS 3926 og NS 1838 

Krav tele- og automatisering: 
 Alle installasjoner skal utføres iht. siste utgave av FEL, NEK 400, NEK 700, universell 

utforming og gjeldende normer og forskrifter for installasjonen.  
 NEK 700:2016 (eller nyere), med tillegg, skal gjelde for spesifikasjon, prosjektering og 

utførelse av de data-/teletekniske anlegg. Eventuelle unntak må avtales. Ved 
etablering av strukturert spredenett brukes siste versjon til enhver gjeldende 
norm/standard 

 Ved kabling der det er behov for fiber, skal man følge ISO/IEC 11801 standarden (eller 
nyere). Denne standarden omfatter alle fiberkomponenter som kabel, kontakter, panel 
og terminering 

 Brannalarmanlegg skal levers iht til kravene satt i NS 3960 og teknisk forskrift 
 Innbruddsalarmanlegget skal leveres iht. FG-200:3  
 Lydanlegget skal dimensjoneres og leveres iht. krav angitt i NS 8175:2012. Krav til 

universell utforming skal ivaretas. 
 Automasjonsentreprisen skal ha kontrakt direkte med totalentreprenøren 
 Det skal medtas nødvendig antall termiske energimålere for å ivareta krav til måling av 

formålsdelt energibruk i henhold til NS3031 samt andre krav i denne 
funksjonsbeskrivelse 

 Det skal benyttes BACnet baserte undersentraler som minimum støtter ISO 16484-5 av 
2007 

D.2.5 Krav til FDVU- Dokumentasjon for gjennomføring av entreprisen 
Bygget skal prosjekteres med sikte på rasjonell drift med vektlegging av blant annet følgende 
momenter: 
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 Byggets organisering og fysiske løsninger. 
 Luftinntak skal konstrueres på en måte som gjør at det ikke blir problemer med snø- 

og vanninntrengning. 
 Enkel tilgjengelighet for inspeksjon og service for alle deler av anleggene. 
 Renhold er forebyggende helsevern og skal bidra til et godt innemiljø. Fysiske løsninger 

skal tilrettelegges for effektivt renhold. Alle flater skal kunne rengjøres. 
Rengjøringsmetodene skal tilpasses øvrige renholdsprogram og er enhetenes ansvar. 

 Alle sluker, kummer og stengeventiler skal merkes på yttervegg. 

 
Oppbygging og struktur 
Oppbygging av FDVU baserer seg på følgende standarder: 

 NS3420:2017 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 
 NS3450:2014 Konkurransegrunnlag for Bygg og anlegg  
 NS3451:2009 Bygningsdelstabell 
 NS3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk 
 NS3456:2010 Dokumentasjon for FDVU for byggverk 
 NS3457-3:2013 Klassifikasjon av byggverk, Del 3 – bygningstyper 
 NS3935:2011 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) 
 PA0802 Tverrfaglig merkesystem (TFM) 

Innhold FDVU for alle systemer, inkl. bygningsmessige fag 
FDVU dokumentasjonen skal deles opp 4 revisjoner gjennom byggefasene. Dette gjelder for 
alle fag, inkl. byggfagene og har som mål å være med i kvalitetssikringen av gjennomføringen 
av prosjektet, samt danne grunnlag for en god driftsfase. Revisjonene leveres som følger: 

 FDVU Del 1: Presenteres og godkjennes før oppstart av detaljprosjektering: 
o  Anleggstopologi som viser installasjonenes omfang og plassering. 
o  Grunnlag for prosjektering. 
o Overordnet beskrivelse av alle leveranser. 
o Forenklet funksjonsbeskrivelse pr. system. 

 FDVU Del 2: Presenteres og godkjennes før oppstart av produksjon: 
o Grunnlag for prosjektering. 
o Regelverk/ normer benyttet i prosjekteringen. 
o Liste over leverandører og kontaktpersoner. 
o Anleggstopologi som viser installasjonens omfang, kommunikasjon, kobling 

mot andre systemer (avhengighet) etc. 
o I/O- lister. 
o Systemskjema med systemnummer og komponentkoder. 
o  Funksjonsbeskrivelse med bruk av systemets komponentkoder. 
o Utstyrsliste som viser ID- nummer, funksjon, delenummer og leverandør. 
o  Produktdokumentasjon, FDV- datablad for leverte komponenter. Dokumenter 

skal være for levert utstyr, ikke hele kataloger eller produktserier. 
o  Montasjeanvisning dersom dette ikke kommer frem på produkt-

dokumentasjonen. 
 FDVU Del 3: Presenteres og godkjennes etter testing av systemer: 

o Kontrollister med komponentkoder og kvittering for bestått funksjonstest, 
integrert test og fullskala test. 

 FDVU Del 4: Presenteres og godkjennes før overtagelsesforretning: 
o All dokumentasjon nevnt over revideres til AS- Built. 
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o Brukerinstruksjon med referanse til komponentkoder. 
o Vedlikeholds instruksjon med referanse til komponentkoder. 

Innhold i de ulike dokumentene/ mappestruktur 
Mappestrukturen skal følge NS3451:2009 Bygningsdelstabell. For hvert system skal det skilles 
mellom overordnet orientering for systemet, og undermapper for hvert system. For bygning 
skal mappestrukturen for kap. 20 Bygning, generelt bygges opp med følgende innhold: 
 

Mappe Nr Mappenavn Innhold 
20 Bygning Generelt Samlemappe 

 
200 Overordnet orientering Samlemappe 

 
200.01 Bygning -Oversikt over hvordan dokumentasjonen er bygd opp 

-Overordnet beskrivelse av hvordan konstruksjonene bygges opp 
-Oversikt standardverk/ regelverk/ byggforskblad/ byggenormer etc. 
-Beregninger (Energi, inneklima, akustikk, statikk etc) 
-Brannkonsept 
-Oversikt over alle leverandører og kontaktpersoner 
 

200.02 Rapporter -Alle rapporter som utarbeides i løpet av prosjektet 
 

200.03 Lyd- og branntetting -Prosjekteringsunderlag for brann- og lydtetting 
-Detaljprosjektering alle fag for brann- og lydtetting 
-Produktoversikt med FDV- dokumentasjon og monteringsanvisning 
-Dokumentasjon av utført lyd- og branntetting 
-Kontroll lister av utført lyd- og branntetting 

 
Tabell D.2.5 Mappestruktur og innhold kap. 20 Bygning, generelt 

 

I mappe 200.01 Dokument; Overordnet beskrivelse av hvordan konstruksjonene bygges opp, 
omhandles overordnet beskrivelse for alle systemene i kap. 2 Bygning. FDVU- dokumentasjon 
pr. system følger NS3451:2009 Bygningsdelstabellen. 

Innhold i tekniske dokumenter (Maler kan oversendes fra byggherren ved behov): 

Mappe nr. Dokument Innhold 
xx.00 Overordnet orientering -Orientering om leveransens omfang og funksjon 

-Grunnlag for prosjektering (kontrakt, kommunikasjon, regelverk, 
standarder og normer) 
- Oversikt over alle leverandører og kontaktpersoner 
 

xx.00 Topologi Skjema/ blokktegning som viser installasjonenes omfang, plassering i 
bygget, kommunikasjon og kobling mot andre systemer 
(avhengigheter) 
 

xx.01 Systemskjema -Systemskjema med systemnummer og komponentkoder  
-Avhengigheter/ regulering- og styringsprinsipp pr. komponent 
 

xx.01 Funksjonsbeskrivelse -Prosjekteringskriterier 
-Beskrivelse av systemoppbygning 
-Beskrivelse av regulering- og styringsprinsipp 
-Beskrivelse av  
 

xx.01 Produktdokumentasjon -FDV- datablad for leverte komponenter. Dokumenter skal være for 
levert utstyr, og ikke hele kataloger eller produktserier) 
-Montasjeanvisning 
 

xx.01 Egenkontroll Sjekklister og egenkontroll av utførelse 
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xx.01 Egenkontroll test Trykktester 
Igangkjøringsprotokoller 
Innreguleringsprotokoller 
 

xx.01 Opplæring -Brukerinstruksjon med referanse til komponentkoder 
-Vedlikeholdsinstrukser med referanse til komponentkoder 

 

D.2.6 Krav til ITB-ansvarlig og dokumentasjon for gjennomføring av entreprisen: 
ITB-leveransen følger krav gitt i NS3935:2019 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)- 
Prosjektering, utførelse og idriftsettelse. I tillegg gjelder følgende: 

 ITB-ansvarlig har, sammen med TEs prosjektleder, ansvar for å følge opp at FDVU-
dokumentasjonen oppdateres under detaljprosjekteringen. 

 ITB-ansvarlig skal kvalitetssikre FDVU-dokumentasjonen fra alle aktører. 
 ITB-ansvarlig skal, sammen med byggherres prosjektleder skal gjennomføre 

byggherreinnsyn/ kvalitetskontroll av FDVU-dokumentasjon. 
 ITB-ansvarlig skal, sammen med byggeleder og byggherre, kontrollere at alle 

rapporter er leverte og godkjente. 
 ITB-ansvarlig skal sørge for at idriftsetting og testing blir en del av fremdriftsplanen. 
 ITB-ansvarlig skal koordinere opplæring. 

ITB-ansvarlig skal som minimum utarbeide følgende: 

 Systemoversikt (FDVU del 1) 
 Grensesnittsmatrise (FDVU del 1) 
 Testprosedyre og -rapport integrerte tester (FDVU del 1) 
 Testprosedyre og -rapport fullskalatest (FDVU del 1) 

D.2.7 Merking og identifikasjon 
Merkesystemet er basert på TFM "tverrfaglig merkesystem for bygninger". Dette er tilgjengelig 
på Statsbygg sine hjemmesider: www.statsbygg.no. Molde kommune benytter en egen versjon 
tilpasset bruk i automatiserings- og SD-anlegg.  

Merkeinstruksen skal gjennomføres for fagområdene:  

 3 - VVS  
 4 - Elektro  
 5 - Automasjon  

Komponentadressen bygges opp slik: BBB_SSSSSKKNN der: 

 BBB : Byggkode. 
 SSSSS : Systemnummer. 
 KK : Komponent betegnelse. 
 NN : Komponent nummer. 

 

Øvrige tilknyttede systemtyper angis også med merkestruktur etter TFM, dog skal kun de 
tilknyttede komponentene merkes. Dette kan eksempelvis være værstasjoner, utelys, heiser 
osv.  

 Alle definerte faste komponenter skal ha varig merking 
 Alle kabler skal ha merkestrips på begge sider av fordelinger 
 Ved kabelføringer over 30m skal det merkes på begge sider av brannskiller 
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  Skjulte komponenter skal i tillegg ha anvisningsskilt, og anvisning i planskisser med 
Korrekt målestokk i bilder på skjerm. 

Merkeskilt skal festes med kjede/strips til komponenten, unntatt i rom, hvor skiltet festes 
direkte på komponenten. Dersom entreprenøren ønsker å benytte merketape, skal denne 
være av varig type og godkjennes av byggherre. For komponenter i rom for allment bruk, skal 
tekstremsen klebes direkte på komponent, lett synlig og "i lodd og vater". Der komponenter 
står skjult over himling eller lignende skal ekstra merkeskilt settes synlig på 
vegg/tak/rammeverk.  

D.2.8 Krav til energi- og forbruksovervåkning 
Formålsdelt energibruk skal måles etter oppdelingen i NS3031:2016. Byggene skal ha 
energibudsjett og målingene skal benyttes til å sammenligne forbruk med budsjett og normtall. 
Bygg skal ha registrering totalt vannforbruk pr. eiendom. Molde kommune benytter et Web-
basert EOS-system som får målerdata via Istad Netts automatiske avlesningssystemer. 
Entreprenør skal kjøpe målerne fra Istad Kraft AS som etter montasje overtar ansvaret for 
kommunikasjon og garanti/vedlikehold. 

Målere for strøm medtas normalt i elektroleveranse, eventuelle målere for automasjonstavler 
medtas i automasjonsleveranse. Energimålere for vannbårne systemer medtas i 
automasjonsentreprisen. 

Vannmengdemåler medtas i rørentreprise (leveres normalt av vannverket). Enhetene skal ha 
pulsutgang (tilkobles strømmåler) og forbruket skal registreres via strømavlesningssystemet. 

Avvik til ovennevnte skal avklares særskilt for det enkelte prosjekt. Det er de prosjekterendes 
ansvar å kontakte byggherre ved slike tilfelle. 

D.2.9 Brannsikkerhet 
Brannkonseptet skal oppdateres kontinuerlig gjennom prosjektet og skal være komplett 
ved montasjeslutt. Avvik mellom brannkonsept og bygget løsning aksepteres ikke. 
Overtakelse vil ikke bli gjennomført før dette er komplettert. 

Nødvendig brannteknisk prosjektering skal inkluderes i prisen, herunder utarbeidelse av 
rømningsplaner for oppslag i bygget. Det skal utarbeides egne tegninger som viser 
branntekniske installasjoner og oppdelinger, både for prosjektering, bygging og drift. Dette 
omfatter også tegninger for oppslag ved branninstruks og brannalarmanlegg. Som 
sluttdokumentasjon skal prosjekteringsgruppen levere orienterings-, brann- og rømnings-
planer med inntegnet slukkeutstyr mm i samsvar med Forskrift om brannforebyggende tiltak 
og brannsyn.  

Alle krav gitt i brannkonsept skal tilfredsstilles i prosjektet av totalentreprenør. Branntekniske 
løsninger skal prinsipielt velges uten behov for dispensasjoner fra offentlige krav eller 
forskrifter. 

Det er entreprenørens ansvar å vurdere og ta hensyn til de krav som stilles i byggeforskriftene, 
herunder de krav som skal legges til grunn for brannvern når det gjelder generell 
brannmotstand i bærende konstruksjoner, rømningsveier, seksjonering m.m. 

Brannsikkerhet skal dokumenteres iht. kravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 
Det skal kreves av alle entreprenører og underentreprenører at de har gjort seg kjent med 
branntekniske løsninger og konsekvenser for egne arbeider. Det skal også tas med at 
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«uhjemlet» skade og svekkelse av slike konstruksjoner er den enkelte entreprenørs ansvar. 
Ledesystemet skal prosjekteres.  

Branntetting av gjennomføringer skal prosjekteres før utførelse. Den enkelte prosjekterende 
har ansvar for å angi størrelse på egne gjennomføringer for sitt fag, og arkitekten skal normalt 
koordinere samt ha ansvar for beskrivelse av branntetting iht. branntekniske tegninger fra 
brannrådgiver. Fagentreprenøren for branntetting skal pålegges å samarbeide tett med de 
øvrige entreprenører.  

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

A. HMS Egenerklæring 
Leverandøren skal arbeide systematisk for å oppfylle kravene i helse, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen. Se også kvalifikasjonskrav nr. 3 i pkt. 4.1.1 samt pkt. 7.1 i Del 1 
konkurransebeskrivelsen. 
 

B. SHA- plan 
Det vises til oppdragsgivers vedlagte SHA plan, vedlegg V.1. Denne vil oppdateres ved 
behov undervegs i prosjekteringsfase og utførelsesfase. Krav gitt i SHA plan er å anse 
som krav i kontrakten.  
 
Som hovedregel gjelder de offentlige krav og byggherreforskriften skal ivaretas. 
Byggherrens SHA- plan skal implementeres i entreprenørens HMS- planer og skal 
gjøres kjent for alle arbeidstakere som er på byggeplassen til enhver tid. 

D.4 Øvrige krav til byggeprosessen 

Herunder følger øvrige krav til byggeprosessen.  

D.4.1 Avstemmingsfase 
Før oppstart detaljprosjektering skal det gjennomføres en avstemmingsfase sammen med 
byggherre. I avstemmingsfase skal totalentreprenør dokumentere sitt tilbud og planlagte 
leveranser slik at leveranse blir avstemt mot byggherrens forventninger/ forutsetninger i 
konkurransegrunnlaget, samt økonomisk budsjettramme for prosjektet. Avstemmingsfasen 
følger modellen under og skal involvere alle fag. 
 
Punkt 1. Systemleveranser/ utførelsesomfang/ kontraktgjennomgang (jmf. Figur D.4.1) med 
underpunkter skal være gjennomført og godkjent før videre prosess i avstemmingsfasen. 
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Figur D.4.1 Modell for avstemmingsfase 

 
 
For punkt 2-5 vist i figur D.4.1 skal det gjennomføres 3 heldags møter. Alle som skal utføre 
prosjektering/ rådgivning skal delta i disse møtene. Det stilles krav om personlig oppmøte. 
Hvert fag skal selv presentere sine dokumenter iht. krav under.  
 
Tilsvarende presentasjon skal gjennomføres før utførelsesfasen, som vist i figur D.4.2 
 

Møte 
nr. 

Agenda Ansvarlig Mål for møtet 

A ARK, RIB, RIBr, RIByFy, RIAku og utomhusplan 
-Presentasjon av organisasjon 
-Gjennomgang økonomiske målrammer/ besparelser 
-Valg av konstruksjoner 
-Yttervegger 
-Innervegger 
-Takkonstruksjoner 
-Dekkekonstruksjoner 
-Innredninger 
-Branntekniske løsninger 
-Bygningsfysikk 
-Overflater 
 

TE/ 
BH 

-Felles målbilde 
-Leveranseomfang 
-Dokumentasjonsstruktur 
-Kontroll energirammer 
-Godkjenning FDVU Del 1 
-Minimere risiko 

B RIBr, RIV, RIE, AUT/ IKT/ Dørmiljø 
-Sanitærløsninger kjøkken og bad 
-Ventilasjon 
-Plassering av stikk og brytere 
-Belysning 
-Romoppvarming 
-Utvendig solavskjerming 
-Dørmiljø 
-IKT og datapunkt 
-Strategi innregulering og oppstart 
-Energirammeberegning 
-Brannkonsept, tekniske fag 
 
 
 
 

TE/ 
BH 

-Godkjenning FDVU Del 1 
-Løse grensesnitt/Integrasjoner 
-Systematisk ferdigstillelse 
-Minimere risiko 
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C Oppsummering/ Workshop 
-Presentasjon endelige løsninger 
-Detaljert fremdriftsplan 
-Definering av oppgaver/ evt. dokumentasjon for 
MMI- Nivåer 
-Oppstartsmøte detaljprosjektering 

BH/ 
TE 

-Markering av faseslutt 
-Oppstart detaljprosjektering 

 
Tabell D.4.1 Agenda heldagsmøter avstemmingsfase 

 

Dokumentasjon som skal presenteres er følgende: 
Dokumentasjon av FDVU skal presenteres i fellesskap. Tabell D.4.2 under viser hvilken type 
dokumentasjon som skal gjennomgås i disse 2 presentasjonene. I disse fellesmøtene skal 
dokumentasjonen benyttes som kommunikasjonsgrunnlag for tverrfaglig kontroll av 
leveransene. For innhold i FDVU- dokumentasjon vises til kap. D.2.5. 
 

Dokumentasjon Presentasjon Inngår i FDV- 
leveransen 1 2 

Energirammeberegning X X X 
Brannkonsept X  X  X  
Innledende energirapport/ bygningsfysikk X    
Energirapport/ bygningsfysikk  X  X  
Overordnet orientering om hvert system inkl. topologiskisse X   X 
Prosjekteringsforutsetninger X   X 
Systemskjema for alle systemer X X X 
Forenklet funksjonsbeskrivelse for alle systemer X  X 
Funksjonsbeskrivelse for alle systemer  X  X  
Systemoversikt  X    
Grensesnittsmatrise  X  
Produktnavn på komponenter som skal reguleres via automatikk for alle 
systemer 

X   

Utstyrsliste med komponentmerking etter TFM  X  X  
Liste over leverandører og kontaktpersoner  X  X  
Tegninger  X  X  
Produktdatablad  X  X  
Sjekklister for utførelse iht. montasjeanvisning (tilpasset prosjektet)  X  X (Utfylt) 
Sjekklister for bruk under igangkjøring  X X (Utfylt) 
Sjekklister for bruk under prøvedrift  X X(Utfylt) 
Innreguleringsprotokoller   X  X(Utfylt) 
Brukerveiledning for daglig betjening  X  X  
Vedlikeholdsinstrukser  X X 

 
Tabell D.4.2 Dokumentasjonsoversikt presentasjon 

 D.4.2 Prosjektering- og prosjekterings møter 
Byggherre eller dennes representant skal ha innsyn i alle sider av detaljprosjekteringen og ha 
mulighet til kontroll av denne. Oppstartsmøte for detaljprosjektering skjer i Bolk C i 
avstemmingsfasen. Resterende del av detaljprosjekteringen skal skje ved temabasert 
møtevirksomhet. Prosjekteringsleder skal benytte et system for håndtering og behandling av 
aksjoner i prosjekteringsfasen, samt dokumentasjon av prosjekteringsmaterialets modenhet. 
Denne skal deles inn pr. system iht. Bygningsdelstabellen NS 3451.2009. Byggherre kan være 
behjelpelig med å foreslå metodikk for dette.  
 

D.4.3 Idriftsettelse, testing, prøvedrift og opplæring 
Krav til idriftsettelse baserer seg på: 

 NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 
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 NS 3935:2019 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) -Prosjektering, utførelse 
og idriftsettelse 

 

Figur D.4.3 Idriftsettelse, oppgavene og milepæler i kronologisk rekkefølge 
 

Montasje ferdig 
Tidsrom for idriftsetting og testing skal fremgå av entreprenørs fremdriftsplan. Rekkefølge og 
tidsforskyvning mellom testene til de ulike fagområdene skal fremgå av planen. Ved avsluttet 
montasje og før oppstart av tekniske anlegg skal det holdes statusbefaring for alle fag. Plan for 
idriftsettelse skal legges frem av prosjektleder og være forhåndsgodkjent av alle entreprenører, 
ITB-ansvarlig og byggherre. 

ITB-ansvarlig har overordnet ansvar for at fasen gjennomføres og at alle mangler er lukket før 
idriftsetting. Hver entreprise skal ha en igangkjøringsansvarlig. 

Testing foregår i igangkjøringfasen, idriftsettingsfasen og prøvedriftsfasen. Entreprenør skal 
kalle inn byggherre i god tid før gjennomføring av tester. 

Kontrollister, testprosedyrer og testrapporter 
Ansvarlig for gjennomføring av test skal utarbeide testprosedyre. Prosedyren skal sendes andre 
parter i god tid før testen og inneholde minimum: 

 Testens hensikt 
 Referanse til kravspesifikasjon/funksjonsbeskrivelser 
 Starttidspunkt (dato/kl), antatt varighet og deltakere. 

Testrapport skal utarbeides etter gjennomført test og sendes ut innen 5 dager etter 
gjennomført test. Rapporten skal minimum inneholde: 

Gjennomføringsperiode, tidspunkt og varighet 

 Deltakere med angivelse av ansvarsforhold 
 Beskrivelse av testgjennomføring (hva som ble gjort) 
 Testresultat 
 Mangelliste 

Dersom vesentlige feil og mangler avdekkes, skal testen gjennomføres på nytt etter at feil er 
rettet. 
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Dersom det oppdages avvik fra kontraktens krav etter at byggherren har akseptert testene, 
ligger fortsatt ansvaret for at de tekniske installasjonene oppfyller kontraktens krav hos 
entreprenøren. En aksept av tester innebærer ikke at ansvaret føres over på byggherren. 

Igangkjøringsfasen 
Koordinert igangkjøring og funksjonstesting av alle tekniske systemer og bygningsmessige 
leveranser som dører, låssystemer, solavskjerming etc samt teknisk infrastruktur som f.eks. IT-
systemer. Funksjonstest kan starte når systemet er fysisk ferdig, dvs ferdig montert, koblet og 
kontrollert. 
Entreprenøren skal kontrollere at alle komponenter og utstyr fungerer som forutsatt i henhold 
til ytelseskrav og krav til ferdig delprodukt. Igangkjøring omfatter: 

 Funksjonskontroll av alle komponenter 
 Igangkjøring  
 Kontroll og dokumentasjon av alle innstilte verdier  
 Kontroll av motorvern  
 Innregulering  

Det kreves dokumentasjon av at alle anlegg er funksjonstestet. Testprotkoller, igangkjørings-, 
innregulerings-/måleprotokoller skal være presentert og akseptert før man går over i neste 
fase. Byggherre vil foreta stikkprøver av innregulering/kontrollrapportene.Hvis det oppdages 
feil i signerte rapporter levert til byggherre vil hele rapporten bli avvist og entreprenør blir 
pålagt å utføre kontrollen på nytt. 

 
Idriftsettingsfasen 
Koordinert idriftsetting og optimalisering av alle tekniske installasjoner. Integrerte tester og 
fullskalatest skal utføres og det skal dokumenteres at funksjonskrav spesifisert i kontrakten er 
oppfylt. Opplæring av driftspersonell gjennomføres.  
Når alle funksjonstester er akseptert kan integrerte tester gjennomføres. De skal bekrefte at 
de tekniske anleggene fungerer i et samspill på tvers av system- og entreprisegrenser. 

Når integrerte tester er gjennomført og akseptert kan fullskalatest gjennomføres. Det skal 
gjennomføres to fullskalatester: brann og strømbrudd. 

Når fullskalatest er gjennomført og akseptert kan entreprenør melde anleggene klare for 
prøvedrift. Godkjenning for oppstart prøvedrift utføres som egen befaring/møte med særskilt 
protokoll. 

Opplæring 
Entreprenør skal utarbeide plan for opplæring med spesifisert timeforbruk for driftspersonalet 
som skal godkjennes av byggherre før opplæring starter. Plan leveres 1 måned før mekanisk 
ferdigstilling. 

 Opplæring av driftspersonell skal gjennomføres i idriftsettingsfasen og være 
gjennomført før prøvedriftsperioden. 

 Repetisjon av opplæring skal gjennomføres i første driftsår etter overtakelse. 
 Som ledd i opplæringen skal driftspersonell delta i fullskalatesten. 
 Opplæring skal omfatte drift og vedlikehold av tekniske anlegg, installasjoner, 

bygningsdeler og utendørsanlegg samt bruk av FDV-dokumentasjon og skal gjøre 
driftspersonellet i stand til å drifte anlegget. 

 Brukerne skal ha tilsvarende opplæring for anlegg og gjenstander som er brukerutstyr. 
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 Gjennomført opplæring skal dokumenteres. Etter hver opplæringsdel skal 
opplæringsplan signeres og kopieres med ett eksemplar til entreprenør og ett til 
driftspersonell. Journal fremlegges ved ferdigbefaringer og garantibefaringer. 

 Opplæring skal være utført før anlegg overtas av byggherre. 
 Spesielt for automasjon: 

o Opplæring i utstyr installert på bygget utføres ved oppstart av anlegg.  
o Opplæring på overordnet system utføres av automasjonsentreprenør og ITB-

ansvarlig etter at opplæring på bygget er utført. 

Driftstøtte første driftsår 
Alle nye anlegg skal ha driftsstøtte fra automasjonsentreprenør med oppkobling fra Internett 
via Molde kommunes nettverk. Det skal ytes støtte både på hovedsentral og undersentraler. 
Automasjonsentreprenør skal innen maks. to dager etter mottatt e-post fra driftsansvarlig 
koble seg opp og feilsøke/teste/avklare for så å respondere med fortløpende utbedring 
 
Prøvedriftsfasen  
Prøvedriftsperioden lengde følger anbefalingene i NS6450. Alle vedlikeholdskostnader og 
forbruksmateriell skal dekkes av entreprenør. Entreprenør skal utføre periodisk vedlikehold iht 
vedlikeholdsbeskrivelse i FDV. Driftspersonalet skal delta, entreprenør kaller inn. 
Entreprenøren skal levere prøveprogram for alle aktiviteter som skal gjennomføres. Planen skal 
være spesifikk for bygget og godkjennes av byggherre.  

TE skal utarbeide rapporteringsrutine og logg for melding om uønskede hendelser og feil i 
prøvdriftsfasen. 

Prøveprogrammet skal inneholde: 

 Responstid for entreprenørene. 
 Rapporteringsmetode og -rutine for logg. 
 Navn og kontaktinfo på ansvarlige for prøvedrift hos byggherren og entreprenørene. 
 Oversikt over varighet på prøvedriften for de enkelte system. 
 Ansvarsfordeling mellom byggherre og leverandør 
 Rapportmaler for hvert system som skal ha prøvedrift 

o sortert likt byggets FDVU, 
o angivelse av hvilke funksjoner og ytelser som skal prøves. 

Følgende skal gjennomføres/sluttføres av entreprenør: 

 Funksjonalitet og stabilitet til de tekniske anleggene skal verifiseres. 
 Driftstider, temperaturer, luftmengder mm tilpasses byggets bruk og brukere. 
 Hovedparameterne i varme- og ventilasjons-anleggene justeres til økonomisk drift. 
 Oppfølging av energibruk mot budsjett. 
 Brann- og rømningstest med brukere i bygget skal gjennomføres. 
 Drifte tekniske anlegg/installasjoner, minimum ett besøk pr måned, flere ved behov 
  Delta på prøvedriftsaktiviteter (feilsøking, tester, møter osv.) 
 Levere månedsrapporter gjennom prøvedriftsperioden med beskrivelse av hva som 

kontrolleres og utføres, årsak til avvik og ansvar for tiltak, registrerte feil og mangler.  

Det skal leveres en samlet sluttrapport for prøvedriften der alle aktiviteter er dokumentert. 
Rapporten skal ha samme form og omfang som månedsrapportene. 
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Byggherre skal: 

 Utføre alle lovpålagte kontroller i løpet av prøvedriftsperioden. Kontrollene utføres av 
tredjepart, dvs. aktører byggherre har samarbeidsavtaler med. 

 Utføre alle internkontroller i prøveperioden. 

Overtakelse 
Overtakelse skjer etter endt prøvedrift. Dersom prøvedriften ikke gjennomføres etter planene 
skal prøvedriften forlenges med 2 måneder av gangen og overtakelse utsettes tilsvarende, helt 
til plan for prøvedrift er gjennomført. 
 
Garantiperiode 
TE utarbeider kontaktliste og rapporteringsrutine for håndtering av reklamasjoner. 
Byggherreombud eller prosjektleder (innleid) skal systematisere og loggføre reklamasjonene 
og tilhørende utbedringer. 

E FRISTER OG DAGMULKTER 

E.1 Frister 

Totalentreprenøren skal utarbeide en hovedfremdriftsplan og en dokumentasjonsplan. 
Milepæler på disse planene skal gjengi kravene stilt i funksjonsbeskrivelse innledning del 
C.2.1. samt dokumentasjonskrav stilt i tabell E.2. Fremdriftsplan og dokumentasjonsplan 
legges frem for oppdragsgiver for godkjenning, og datoene i denne låses. Krav om 
dagmulktbelagte frister settes basert på denne. 

E.2 Dagmulkter 

Fremdriftsplanlegging er beskrevet i kap. E.3. Følgende dokumentasjonskrav dagmulkt 
belegges: 

Fase Dokumentasjon Frist satt av Dagmulkt 

Overtagelse Dokumentasjon overtagelsesforretning 
 

Entreprenør Jf. NS 8407 

Mangelliste Kvittert mangelliste ved overtagelse 
 

Entreprenør Kr. 1 000,- 

E.3 Fremdriftsplanlegging 

Det skal utarbeides en milepælplan for avstemmingsfasen. Denne planen utarbeides sammen 
med byggherren umiddelbart etter inngåelse av kontrakt.  Hoved milepælplan for 
detaljprosjekteringsfasen, utførelsesfasen, testfasen og overtagelse skal presenteres for 
gruppen i avstemmingsfasen Bolk C. Overordnet plan for testfasen skal også presenteres i dette 
møtet.  

Fra oppstart grunnarbeider skal det etableres egne ukentlige fremdriftsmøter på byggeplass. 
Byggherren skal være delaktig i denne ukentlige fremdriftsplanleggingen.  

Byggetid skal oppgis. Dette er medtatt i vedlegg V12 

F VEDERLAGET 
Kap F.1 til F.5 er i vedlegg V12 

Dette vedlegget skal vedlegges tilbudet i utfylt stand. 
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F.6 Oppdragsgiver ytelser 

Oppdragsgiver forestår følgende ytelser i forbindelse med forprosjekt og gjennomføring av 
tiltaket: 

 ROS- Analyse og regulering 
 Lyd- og bilde inkl. forsterkeranlegg (Aktivt utstyr) 
 Aktivt utstyr på nettverk (ROR-IKT) 
 Aktivt utstyr på velferdsteknologi (ATEA) 
 Fiberleveranse (ROR-IKT via Istad Kraft) 
 ITV/ Server og programvare (Milestone) er levert av Triangel Consulting. 
 Inventar og utstyr 

H VEDLEGG 
Nr. Beskrivelse 

V1 C.1.1 SHA- Plan 

V2 C.1.2 Brannkonsept 

V3 C.1.3 Romprogram, ID- Beskrivelser 

V4 C.1.4 Kravspesifikasjon instrumentering og funksjoner 

V5 C.1.5 Kravspesifikasjon offentlig tannhelse 

V6 C.1.6 Prosjekttilpasset prinsippskisser 

V7 C.2.1 Funksjonsbeskrivelse 

V8 C.3.1 Skissetegninger 

V9 C.4.2 Rapport grunnundersøkelse 

V10 C.4.3 Rapport flomvurdering 

V11 C.4.4 Rapport faregradsvurdering 

V12 C.4.5 Lysplan for Eidsvåg Sentrum 

V13 C.4.6 Rapport Miljøkartlegging 

V14 C.4.7 Kap. F Vederlag 

 

 



 

 

Vedlegg C.1.1 (V1) 

SHA- plan 
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1 INNLEDNING 

1.1 FORMÅL 

Byggherre skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt under bygge- 
og anleggsarbeider, jfr. Krav i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge og 
anleggsplasser (Byggherreforskriften). 

XPRO AS har på oppdrag fra Nesset Kommune, utarbeidet denne SHA planen for ivareta hensynet 
til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under bygge- og anleggsarbeidet vedrørende nytt Helsehus i 
kommunen. 

Formålet med planen er å videreføre de risikoforhold som er avdekket under planlegging og 
prosjektering, over i utførelsesfasen av prosjektet for å kunne ivareta risikoforhold. 

1.2 MÅL 

Byggherre har som målsetting å gjennomføre alle arbeider i prosjektet med høyt fokus i alle ledd på 
sikkerhet slik at det ikke oppstår skade på personell. Høyt fokus på helse for å minimere omfanget 
av helseskadelige effekter påført av arbeidssituasjonen og høyt fokus arbeidsmiljøfaktorer som kan 
medføre uønsket stress og på trivsel og mellommenneskelige relasjoner. 

1.3 BEKJENTGJØRING OG IMPLEMENTERING 

Planen skal være lett tilgjengelig, og gjøres kjent for alle på arbeidsplassen.  

SHA-planen beskriver byggherrens SHA-arbeid i prosjektet. SHA-planen benyttes av byggherren og 
samtlige kontraktspartnere. Hver enkelt kontraktspartner har i tillegg til denne planen et særskilt 
ansvar for sin virksomhetsspesifikke internkontroll inkludert risikovurdering, som gjelder i 
forbindelse med prosjektet. 

SHA planen skal oppdateres fortløpende gjennom prosjektet dersom det oppstår endringer som har 
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

SHA koordinator prosjektering er ansvarlig for å utarbeide SHA planen i prosjekteringsfasen i 
samarbeid med prosjekteringsgruppen. SHA koordinator er ansvarlig for at planen videreføres og 
implementeres i HMS system til de ulike virksomheter. 

Entreprenøren skal oppbevare planen på byggeplassen. 

Den enkelte entreprenør er selv ansvarlig for å gjennomgå planen med sine ansatte og å sette seg 
inn i gjeldende SHA-prosedyrer.  

Entreprenøren informerer om planens innhold på informasjonsmøter med entreprenørens ansatte 
og underentreprenører, leverandører og andre som skal arbeide i området. Alle som arbeider på 
anlegget skal ha deltatt på et slikt informasjonsmøte før de starter å arbeide på området. 

1.4 OPPDATERING 

Ved endringer er det SHA koordinator utførelse (KU) som er ansvarlig for å oppdatere planen og 
bekjentgjøre endringene. 
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2 PROSJEKTORGANISERING 

2.1 PROSJEKTBESKRIVELSE  

Oppdragsgiver Nesset Kommune skal bygge nytt helsehus for kommunen. Bygget skal inneholde 
omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, hjemmetjeneste, tannlege, og legesenter med 
legevakttjeneste. Bygget plasseres i tilknytning til dagens kommunehus. Planområdet omfatter hele 
gnr/bnr 29/71, 29/126 29/16 og 29/302. 

Nærmeste nabobygg mot vest er dagens kommunehus. 

   
Prosjektet skal etter planen ha byggestart 2019/2020. Det skal utarbeides en fremdriftsplan for 
bygningsmessige arbeider og tekniske fag som skal være omforent.  

2.2 PROSJEKTORGANISERING 

Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres som følge av at der er flere 
virksomheter involvert samtidig og/eller etter hverandre. Byggherren har utpekt følgende 
organisasjon til å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på anlegget. 
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Byggherre: Nesset Kommune v/ Anne Lise Larsen 

Byggherrens representant: Xpro AS v/ Trond Walle 

Koordinator prosjekteringsfase: Xpro AS v/Trond Walle 

Koordinator utførelsesfase: Totalentreprenør 

 

Totalentreprenør med sine underentreprenører er har hovedansvaret for drift av anlegget i 
byggefasen, og vil inneha rollen som hovedbedrift. 

I henhold til BHF skal byggherre inngå skriftlig avtale med koordinator og byggherrens 
representant. Underskrevne avtaler er og instrukser er vedlagt. 

2.3 REPRESENTANTER 

Organisasjonskart SHA for prosjektet: 
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3 SAMORDNING 
Byggherre skal sikre at det opprettes kontakt mellom hovedbedrift og andre berørte parter som har 
tilstøtende områder til anleggsplassen.  

Hovedbedrift er ansvarlig for å samordne entreprenørene på anlegget. Denne samordningen 
gjelder følgende aktiviteter: 

 Felles vernerunder 

 Felles risikovurderinger / sikker jobb analyser der aktiviteter sammenfaller 

 Felles beredskap / beredskapsplan for anlegget 

 Registreringsrutiner for avvik 

 Oversiktslister i henhold til BHF § 15 

 Felles stoffkartotek for hele byggeplassen 

 Tilrettelagt vernetjeneste for alle 

 Felles forståelse for rapportering hos alle verneombud 

 Verneombudene har hele bygg- og anleggsplassen som verneområde 

 Kontroll på oppstilling og sertifisering/kontroll av teknisk utstyr 

 

Spesielt gjelder at hovedbedriften har ansvaret for at logistikken og fremdriften er gjennomtenkt, 
slik at arbeider fra en aktør ikke setter en annen aktørs arbeidere i fare. 

I henhold til BHF § 11, skal det stilles krav om at virksomheter skal drive et systematisk 
Internkontrollarbeid. Dette innebærer blant annet at virksomhetenes medarbeidere har lønn og 
arbeidsforhold innenfor norske lovverket. Se under kap. 3.4.3 samordning iht. 
internkontrollforskriften i dette dokument. 

3.1 FORHÅNDSMELDING 

Byggherre er ansvarlig iht. byggherreforskriften §10 å melde fra til Arbeidstilsynet om midlertidig 
arbeidsplass dersom arbeidets varighet overstiger 30 dager, eller forventet arbeidsmengde 
overstiger 500 dagsverk. 

Byggherre skal senest 1 uke før byggestart sørge for at det blir sendt inn forhåndsmelding om 
arbeidene til lokalt Arbeidstilsyn. Forhåndsmeldingen skal henge på et synlig sted på 
arbeidsplassen. Meldingen skal inneholde en oversikt over virksomheter som er engasjert på 
meldetidspunktet. 

3.2 OVERSIKT OVER VIRKSOMHETER OG ARBEIDSTAKERE PÅ BYGGE OG 
ANLEGGSPLASSEN 

Hovedbedrift skal føre oversiktslister over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. 
Oversiktslister skal føres og kontrolleres daglig og inneholde opplysninger iht. BHF§15.  

Listene skal være tilgjengelig for arbeidsgiver, verneombud og arbeidstilsynet og oppbevares i 
minimum 6 måneder etter at bygge- og anleggsarbeidene er avsluttet. 
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Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen skal ha ID-kort. ID-kortet skal bæres synlig og 
på oppfordring vises til SHA-koordinator, tillitsvalgt, verneombud og Arbeidstilsynet. 

4 FRAMDRIFTSPLAN 
Det skal ved utarbeidelse av fremdriftsplanene tas hensyn til de enkelte arbeidsoperasjoners 
tidsbehov slik at arbeider ikke forseres i en slik utstrekning at det vil kunne oppstå fare for 
sikkerhet, helse eller arbeidsmiljø. Det må videre avsettes nok tid mellom de forskjellige 
operasjoner slik at fukt kan tørke ut, skadelige gasser unnslippe og materialer får stabilisert seg.  

Det må også vurderes øvrige aktørers sikkerhet slik at spesielt helseskadelige aktiviteter ikke 
planlegges utført parallelt med andre aktiviteter i samme arealer, eks. sprøytemaling o.l. eller 
arbeid i arealer med pågående montasje av tunge elementer over. Eks. montasje stål, prefab., 
trappe-elementer, teknisk utrustning etc. 

I fremdriftsplanen skal det innarbeides og særskilt markeres: SJA/kritiske aktiviteter/farlige 
arbeider/behandling av forurensede masser (graving)/vernerunder/SHA-møter. 

Fremdriftsplan arkiveres og henges opp på byggeplassens oppslagstavle. Den må oppdateres når 
det skjer endringer. Informasjon om endringer gjøres senest i neste SHA-/byggemøte, samt ved 
oppslag. 
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5 DOKUMENTASJON FOR FREMTIDIGE ARBEIDER 
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de 
forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. 
Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller anleggets konstruksjon og utforming, samt de 
byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er nødvendig for å ivareta 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving. 

Dette punktet blir ivaretatt ved at virksomhetene som skal utføre arbeider ved prosjektet er 
gjennom kontrakten pliktig til å utarbeide FDV dokumentasjon iht. sine leveranser. Denne 
dokumentasjonen blir overlevert byggherre, som viderefører dokumentasjonen inn i sin 
organisasjon for videreføring til drift og vedlikehold av bygningsmassen. 

 

6 AVVIKSBEHANDLING 
 

Hovedbedrift skal utarbeide et felles system for avviksbehandling i prosjektet. 

Det kreves at alle ulykker, nestenulykker og all skade skal meldes/rapporteres til 
Hovedbedrift/Koordinator for utførelse (KU). Det er den ansattes plikt å rapportere alle uønskede 
forhold til nærmeste overordnet, som igjen skal rapportere videre. 

Alle ledere skal presisere prosedyren for rapportering av avvik og uønskede hendelser slik at 
samtlige er i stand til å oppdage, melde og behandle nevnte forhold.  

Avvik som avdekkes uavhengig av SHA-runder, skal meldes KU/hovedbedrift omgående, dog senest 
ved første påfølgende SHA-møte. Avvik skal nedfelles skriftlig og årsak utredes. Korrigerende og 
forebyggende tiltak beskrives og det kvitteres / registreres at tiltak er iverksatt. Denne rapportering 
fritar ikke hovedbedrift fra øvrig lovpålagt rapportering til arbeidstilsynet eller annen myndighet.  

Uønskede hendelser skal tas opp i første påfølgende SHA-møte. 

Den enkelte virksomhet kan benytte sine egne skjemaer for rapportering, men rutinene må 
samstemmes med krav som hovedbedrift stiller for dette prosjektet. 
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7 RISIKOVURDERING 

7.1 SIKKER-JOBB-ANALYSE (SJA) 

En SJA skal identifisere risiko knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i forbindelse med konkrete 
arbeidsoppgaver eller aktiviteter. Det skal legges vekt på å finne tiltak som reduserer 
sannsynligheten for at noe skal gå galt. Dersom dette ikke er mulig eller tilstrekkelig, må en finne 
tiltak som reduserer konsekvensen dersom noe likevel skulle skje. En SJA skal allikevel alltid 
gjennomføres ved: 

 Nye og ukjente arbeidsoppgaver og arbeidsoppgaver som gjøres sjelden 

 Arbeidsoppgaver med høyt risikopotensiale 

 Kompliserte løfteoperasjoner og monteringsarbeider 

 Arbeid med spesielt farlige kjemikalier 

 

Det er entreprenørens ansvar å gjennomføre en SJA hvor dette er påkrevet. Til SJA-møtene er det 
viktig å ta med seg alt man har av grunnlagsmateriale (tegninger, arbeidsprosedyrer og andre 
spesifikasjoner) slik at man har tilstrekkelig kunnskap om oppgaven man skal planlegge. Det er en 
forutsetning at alle involverte deltar i en SJA. Det er de som skal utføre jobben som har best 
kunnskap og forutsetninger for å gjøre en god analyse. Alle som har vært med på en SJA skal 
signere rapporten som lages for å dokumentere jobben som er gjort. 

7.2 RISIKOANALYSE 

I prosjekteringsfasen av prosjektet er det identifisert en del risikoforhold knyttet til prosjektet som 
er angitt i matrisen på neste side. 

For å kunne klassifisere en aktivitet i forhold til risikopotensialet i aktiviteten, må det angis 
akseptkriterier for å klargjøre hva som kan «aksepteres» av risiko i prosjektet.  

Definisjon av risiko er angitt som konsekvensen av hendelsen * sannsynligheten for konsekvensen.  

Konsekvensen er delt i 3 områder: 

1. Mindre skader / ingen fravær 

2. Medisinsk behandling / fravær fra arbeid 

3. Dødsfall eller alvorlig personskade 

Sannsynlighet / frekvens er delt opp i: 

1. Svært sjelden, konsekvensen inntreffer årlig. 

2. Mulig, konsekvensen inntreffer hver 2-4 måneder. 

3. Sannsynlig, konsekvensen inntreffer oftere enn hver 14. dag. 
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Matrisen under er satt opp for å kunne vurdere kritikaliteten av aktiviteten: 

Sannsynlighet 1 
Svært sjelden 

 > Årlig 

2 
Mulig 

Hver 4-8 mnd. 

3 
Ofte 

Hver 14.dag Konsekvens 

1 
Mindre skader / 

ingen fravær 

1 2 3 

2 
Medisinsk 

behandling / fravær 

2 4 6 

3 
Dødsfall eller 

alvorlig 
personskade 

3 6 9 

 

RØD:  Det er ikke iverksatt tilstrekkelig med tiltak til at aktiviteten kan utføres. 

GUL:   Flere tiltak skal iverksettes innenfor rimelighetens grenser. 

GRØNN:  Det er iverksatt tilstrekkelig med tiltak til at aktiviteten kan utføres. 
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§ 8C 
Fare type / beskrivelse av 
risikoforhold: 

Risikonivå 
Tiltak Ansvar Frist 

Resultat 
Risikovurdering Utført dato Sign. 

S K R S K R 

1 Arbeid nær installasjoner i grunnen. 

Det skal graves i grunnen for å 
klargjøre tomten for bygging. 

Det skal peles for fundamentering 
 

2 2 4 

Entreprenøren må få innvilget gravetillatelse 
fra lokale myndigheter, og foreta påvisning 
av kabler og ledninger i grunnen der det skal 
graves. 

Beredskapsplan 

 

Total Ent. 

 

Før graving 

     

2 Arbeid nær høyspentledninger og 
elektriske installasjoner. 

Det er ukjent om tiltaket er i berøring 
med høyspent.  

 
 

1 3 3 

Entreprenøren må få innvilget gravetillatelse 
fra lokale myndigheter, og foreta påvisning 
av kabler og ledninger i grunnen der det skal 
graves. 

Beredskapsplan 

Total Ent. 

 

Før graving 

     

3 Arbeid på steder med passerende 
trafikk. 

Det er stor trafikk på Fylkesveg 62 som 
passerer nord for anleggsområde. 

Trafikk ift. logistikk og produksjon 

 

2 2 4 

Anleggsområdet må inngjerdes og merkes på 
en slik måte at uvedkommende ikke kommer 
seg inn på område. 

Det må utføres en risikovurdering ift. inn- og 
uttransport for å sikre trygg ferdsel rundt 
anlegget. 

Beredskapsplan. 

 

Alle Før oppstart 

     

4 Arbeid hvor arbeidstakere kan bli 
utsatt for ras eller synke i gjørme/ 
kvikkleire. 

Det blir grøfter og kanter i forbindelse  
med grunnarbeider.  

Det er detektert kvikkleire i grunnen.  

2 2 4 

Grøfter og byggegrop må være utformet slik 
at de er forsvarlig både ift. utrasing og 
avsperret for fall fra høyde.  

Dette gjelder spesielt for å sikre også når det 
ikke foregår arbeid i byggegrop. 

Utførende må sette seg godt inn i 
dokumentasjon som foreligger vedr. 
grunnforhold.  Geoteknisk prosjektering må 
legge premisser for hvordan grunnarbeider, 

Total Ent. 

 

Før og under 
gravearbeid 
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fundamentering og masseutskifting skal 
utføres. 

Det skal foreligge SJA før oppstart av disse 
arbeidene. 

Beredskapsplan 

5 Arbeid som innebærer bruk av 
sprengstoff. 

 

2 3 6 

Entreprenøren må ha godkjenning av DSB til 
å utføre sprengningsarbeider eller bruke en 
underentreprenør med slik godkjenning. 

Entreprenøren må ha godkjente prosedyrer 
for sprengningsarbeider og må sikre at 
utførelse er iht. aktuelle prosedyrer. 

Det må utarbeides plan for varsling og 
evakuering ved sprengning. 

Beredskapsplan 

Total Ent. 

 

Før og under 
grave- og 
sprengningsar
beid 

     

6 Arbeid i sjakter, underjordisk 
masseforflytning og arbeid i tunneler. 

Ikke aktuelt for prosjektet. 
0 0 0 

   
     

7 Arbeid som innebærer fare for 
drukning. 

Ikke aktuelt for prosjektet. 
0 0 0 

   
     

8 Arbeid i senkekasser der luften er 
komprimert. 

Ikke aktuelt for prosjektet. 
0 0 0 

   
     

9 Arbeid som innebærer bruk av 
dykkerutstyr. 

Ikke aktuelt for prosjektet. 
0 0 0 

   
     

10 Arbeid som innebærer at personer kan 
bli skadet ved fall eller av fallende 
gjenstander. 

Det skal foregå arbeid i høyden som 
følge av bygningens høyde. 

3 2 6 

Stillas skal bygges iht. forskrift om utførelse 
av arbeid. 

Entreprenør skal utføre egne 
risikovurderinger for arbeid i høyden. 

Alle Under hele 
prosjektet 
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Arbeid med kran.  Kollektiv fallsikring som for eksempel 
rekkverk, skal prioriteres fremfor personlig 
fallsikringsutstyr. 

Stillas og lift skal fortrinnsvis brukes. 

 
 
 
Alt utstyr og andre løse deler i høyden skal 
sikres for å unngå fallende gjenstander. 
Ved bruk av gardintrapp skal det utføres SJA.  

Følge regelverk ift. arbeid i høyden. 

 

11 Arbeid som innebærer riving av 
bærende konstruksjoner 

I  Det er eksisterende bygg på tomten 
som skal rives i forbindelse med 
tiltaket. 

2 3 6 

Det utarbeides egen plan for rivearbeider 
som hensyntar sikring i forbindelse med 
maskinelt arbeid og fallende gjenstander. 

Riving av bærende konstruksjoner skal 
prosjekteres av 
ansvarlig prosjekterende. 

Beredskapsplan 

 Før oppstart 

     

12 Arbeid med montering og 
demontering av tunge elementer. 

2 2 4 

Montering og demontering av tunge 
elementer / konstruksjoner skal prosjekteres 
av ansvarlig prosjekterende. 

Ved montering / demontering av tunge 
elementer skal det gjennomføres en SJA før 
oppstart.  

Beredskapsplan 

Alle Før oppstart 

     

13 Arbeid som innebærer fare for 
helseskadelig eksponering for støv, 
gass, støy eller vibrasjoner. 

Det er eksisterende bygg på tomten 
som skal rives i forbindelse med 
tiltaket. 

Det vil bli utført peling av nybygget. 

2 2 4 

Det skal være stoffkartotek tilgjengelig på 
anlegget for alle kjemikalier. 

Det skal gjennomføres 
substitusjonsvurdering av kjemikalier. 

Støv og støyreduserende tiltak ift. valg av 
maskiner og utstyr. 

Alle Før oppstart 

     



SHA Plan_Nesset HelsehusNesset 
Helsehus 
 

Side 14 av 14 

 

 

 

  

 

Miljøkartlegging av eksisterende 
bygningsmasse skal utføres før oppstart 
riving. Verneutstyr iht. eksponering skal 
brukes. 

Det må foretas kartlegging og varsling i 
forbindelse med peling av tomten 

14 Arbeid som utsetter personer for 
kjemiske eller biologiske stoffer som 
kan medføre en belastning for 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller 
som innebærer et lov- eller 
forskriftsfestet krav til helsekontroll 

Det er eksisterende bygg på tomten 
som skal rives i forbindelse med 
tiltaket. 

 

 

2 2 4 

Det skal være stoffkartotek tilgjengelig på 
anlegget for alle kjemikalier. 

Det skal gjennomføres 
substitusjonsvurdering av kjemikalier. 

Miljøkartlegging av eksisterende 
bygningsmasse skal utføres før oppstart 
riving. Verneutstyr iht. eksponering skal 
brukes. 

Beredskapsplan 

Alle Før oppstart 

     

15 Arbeid med ioniserende stråling som 
krever at det utpekes kontrollerte 
eller overvåkede soner 

Ikke aktuelt 

0 0 0 

   

     

16 Arbeid som innebærer brann- og 
eksplosjonsfare 

   Varme arbeider. 

 
2 2 4 

Varme arbeider skal utføres iht. regelverk. 
Personell som skal utføre varme arbeider 
skal ha godkjent opplæring. Det skal være 
brannvakt og brannslokningsutstyr 
tilgjengelig. Prosedyrer skal følges. 

Beredskapsplan 

Alle Ved varme 
arbeider 
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Sweco Norge AS er engasjert av Nesset kommune via Xpro og Trond Walle for utarbeidelse av 
brannkonsept som skal benyttes for underlag til totalentreprise ved planlegging av nytt Helsehus i Nesset 
kommune.  
 
Situasjonen oppfattes slik: 
 

• Det skal bygges et helsehus inntil eksisterende kommunehus i Nesset. 

• Helsehuset skal inneholde dagsenter, legesenter, tannlegesenter og omsorgsleiligheter 

• Bygget seksjoneres mot eksisterende kommunehus og det legges opp til fullsprinkling av 
nybygget, kombinert med heldekkende brannalarmanlegg.  

• Stedlig brannvesen er Nesset brann og redning, innsatstiden er innenfor 10 minutter. 
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1 INNLEDNING 

Sweco Norge AS er engasjert av Nesset Kommune via Xpro for å utarbeide brannkonsept som underlag for 
totalentreprise for Nesset helsehus. Prosjektet omfatter av nytt byggverk med 3 tellende etasjer bygd sammen 
med eksisterende kommunehus i Eidsvåg i Nesset. 

GENERELL BESKRIVELSE  

Nesset helsehus vil ha flere funksjoner. Det vil i hovedsak inneholde følgende funksjoner:  

• Legekontor med støttefunksjoner 

• Tannlegekontor (privat og offentlig) 

• Base for hjemmetjeneste 

• Dagsenter med kafe og treningsrom 

• 16 omsorgsleiligheter. 

Dette underlaget er utarbeidet av Øystein Skjåk Astad. Sidemannskontroll er gjennomført av Ole Andrè Råen. 
Kontroll er dokumentert ved sjekkliste og kontrollkopi.  

 

1.1 Grunnlag 

 

Følgende informasjon danner grunnlag for denne rapporten: 

• korrespondanse 

• deltagelse i møter 

 

Tabell 1 Dokumenter 

Dokument Datert Innhold Utført av firma 

Plan 1.etg 

19.06.2019 

Underlag plan 1 

Nesset Kommune 
Plan 2.etg Underlag plan 2 

Plan 3.etg Underlag plan 3 

Plan 4.etg Underlag plan 4 
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1.1 Formelle forhold 

Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) [1] er benyttet for utarbeidelse av dette underlaget.  
De branntekniske løsningene i dette underlaget i hovedsak basert på preaksepterte ytelser som er angitt i 
veiledningen til teknisk forskrift (VTEK) [2]. 
  
Det er likevel lagt opp til en blandingsløsning hvor det er valgt å fravike enkelte preaksepterte ytelser i VTEK 
hvor dette er formålstjenelig og akseptabelt i lys av nødvendig sikkerhetsnivå i bygget. 
  
Kontrollform som er benyttet er egenkontroll og sidemannskontroll.  
 
NB: Dette underlaget må ikke betraktes som et prosjekteringsunderlag. Underlaget skal kun benyttes og er 
kun ment for prising av entreprisekostnader for andre fag.  
 
Før IG-søknad må fraviksdokumentasjon og uavhengig kontroll av prosjektering være gjennomført. 
 
Løsningene som er angitt i denne rapporten bygger på VTEK som er lastet ned 01.06.2019 (sist revidert 
18.01.2018.  
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1.2 Prosjekteringsforutsetninger 

Tabell 2 Prosjektforutsetninger 

Prosjekteringsforutsetninger Kriterier 

Oppdragsgiver / kunde Nesset kommune 

Ansvarlig søker Ikke relevant i denne fasen 

Bruk/virksomhet Helsehus (legekontor, dagsenter, tannlege og 
omsorgsleiligheter) 

Gårds- og bruksnummer: 29/126 

Kommune Nesset kommune 

Antall tellende etasjer 3 

Bruttoareal per plan1 

Totalt bruttoareal under 1800 m2 per 
etasje 

Plan 1: ca 2322 m2 hvorav nybygg 1207 m2 

Plan 2: ca 2322 m2 hvorav nybygg 1207 m2 

Plan 3: ca 839 m2 

Plan 4: ca 120 m2 

Risikoklasse RKL 6 (omsorgsleiligheter) 

RKL 5 (dagsenter og eldrekafè) 

RKL 2 (tannlegekontor, legekontor, kontoravd) 

Brannklasse BKL 2 

Dokumentasjonsform VTEK 17 

Tiltaksklasse 3 

Personbelastning Plan 1: ca 50 personer 

Plan 2: ca 50 personer 

Plan 3: ca 15 personer 

Plan 4: Kun sporadisk 

Spesifikk brannenergi Forventes innenfor 50 – 400 MJ/m2 omhyllingsflate Iht. 
Byggdetaljblad 321.051 [8]. 

Spesiell risiko Ingen særskilt risiko  

Aktive brannsikringstiltak Sprinkling, heldekkende brannalarmanlegg kategori 2, 
ledesystem og manuelt slokkeutstyr 

Plassering til nabobebyggelse Avstand til nærmeste nabobygg er over 8 meter. Bygget 
bygges inntil eksisterende kommunehus og skilles med 
seksjoneringsvegg. Utforming av seksjoneringsvegg i innvendig 
hjørne er et fravik fra preaksepterte ytelser i VTEK og må 
dokumenteres særskilt i senere prosjektering. 

Lokale rammebetingelser (referat fra 
forhåndskonferansen etc.) 

Det er ikke mottatt informasjon som tilsier at særskilte 
betingelser gjelder for den planlagte byggesaken. 

Særskilt brannobjekt Helsehus registreres normalt som særskilte brannobjekt. 

Innsatstid brannvesenet Innenfor 10 minutter 

Brannfarlig vare Må avklares i senere fase  

Eksplosjonssikring Se trafo. 

 
 
 

                                                      
1 Arealer er estimater basert på pdf-filer fra arkitekt.  
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SITUASJONSPLAN: 
 

 
Figur 1 Situasjonsplan 
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2 BRANNTEKNISK KONSEPT 

I dette kapitlet er branntekniske løsninger angitt tabellarisk. Som vedlegg til denne rapporten foreligger det 
branntegninger som viser brannteknisk inndeling av bygget.  

2.2 Fravik fra VTEK 

Det forutsettes at det benyttes preaksepterte løsninger mht. brannsikring for alle fagområdene der intet annet 
er avklart med og godkjent av RIBr (Sweco). Bygget planlegges med følgende fravik fra VTEK: 
 
1) Utførelse av trapperom Tr 2 
2) Utførelse av seksjoneringsskille mellom usprinklet areal og RKL 6 areal. 
3) Unnlatelse av brannisolering av ventilasjonskanaler i sprinklet areal. 
 

2.3 Kravspesifikasjoner 

Videre er det angitt hvilken dokumentasjonsmetode som er benyttet, og hvilket fagområde som har ansvar 

for å videreføre disse ytelseskravene i videre prosjektering av bygget.  

Følgende forkortelser er benyttet: 

Forkortelse Fagområde 

ARK Arkitekt 

LARK Landskapsarkitekt 

RIB Rådgivende ingeniør bygg 

RIE Rådgivende ingeniør elektro 

RIV Rådgivende ingeniør VVS (herunder RISpr - sprinklerprosjekterende) 

RIBR Rådgivende ingeniør brann 

RIVA Rådgivende ingeniør vann og avløp 

 

Dersom detaljprosjekterende og utførende har spørsmål knyttet til det branntekniske 

prosjekteringsgrunnlaget innenfor eget fagområde, eller i grensesnittet mot andre fagområder, forutsettes det 

at RIBr (Sweco) kontaktes. Det forutsettes videre at roller og samspillet mellom brannrådgiver og de øvrige 

impliserte foretak skjer slik det fremgår av SINTEF Byggforsk Byggdetaljbladene 321.025-028 [5][6][7] og 

RIF ansvarsmatrise [4]. 

Tabellene er splittet opp tilsvarende oppbyggingen av TEK, der angivelsene med § er samsvarende med 

kravreferansene. Spesielt viktige branntekniske installasjoner har fått egne tabeller. 
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§ 11-4 Bæreevne og stabilitet 

Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Brannmotstand på bærende 
hovedsystem 

R 60 [B 60] RIB 
 

Branncellebegrensende 
konstruksjoner må 
understøttes av bærende 
konstruksjoner med 
tilsvarende eller høyere 
brannmotstand (R-krav). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innfesting av 
fasader/konstruksjoner/materialer 
skal benytte ubrennbare 
festemidler. 

Brannmotstand på 
sekundærbæresystem 
(inkludert etasjeskillere og 
takkonstruksjoner** som 
ikke er del av 
hovedbæresystem eller 
stabiliserende) 

R 60 [B 60] 

**Takkonstruksjoner Takkonstruksjonen kan 
utføres uten brannmotstand 
dersom denne er skilt med 
branncelle-begrensende 
bygningsdel dimensjonert for 
tosidig belastning. 

Trappeløp, innvendig R 30 [B30]  

Utvendig trapp Beskyttet mot flamme- og 
strålepåvirkning samt:  
R 30 [B30] eller A2-s1, d0 
[ubrennbart] 

Balkonger, utkragede bygningsdeler o.l. må ha forsvarlig 
innfestning for å hindre nedfall. Tyngre bygningsdeler, som 
for eksempel balkonger, må forankres i byggverkets 
hovedbæresystem. 

RIB/ 
(ARK) 

§ 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon 

Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Det er på dette stadiet av prosjektering ikke fremkommet 
opplysninger om forhold som representerer særskilt 
eksplosjonsfare, herunder eksempelvis bruk/oppbevaring 
av brannfarlig vare (gasser, væsker, stoffer). 

ARK 
RIV 
RIE 

 

Branntekniske krav til trafo reguleres av REN 6038. 
Kravene her må følges med bakgrunn i type trafo. Ift 
brannmotstand er utsnitt vist under.  

Info/ 
RIE 

 

 
Figur 2 Utsnitt fra REN 6038.[11] 
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§ 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk  

Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Avstand til nærmeste nabobygg er over 8 meter. ARK Tilbygget inkluderes i samme 
bygningsmasse som eksisterende 
kommunehus. Se § 11-7 for ytelser 
vedrørende brannseksjoner. 

§ 11-7 Brannseksjoner 

Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Ikke krav til innvendig seksjonering i RKL 6-areal grunnet 
omsorgsleiligheter hvor sengetransport og heldøgnspleie 
ikke er aktuelt.  
 
Iht VTEK skal byggverk med virksomheter i flere 
risikoklasser i tillegg til RKL 6 være fullsprinklet eller 
inndeles i ulike seksjoner. Med bakgrunn i dette må 
eksisterende usprinklet kommunehus utgjøre egen 
seksjon. 
 
Veggfelt mellom eksisterende kommunehus og nybygg 
skal følgelig utføres med seksjonerende konstruksjon REI 
120 – M. Leca eller tunge konstruksjoner (mur/betong) må 
benyttes. 
 
Det aksepteres at eksisterende fasade skjermes med 
konstruksjoner EI 60 i avstand 5 meter i innvendig hjørne.  
Dette vil medføre inngrep på eks. fasade ifm utskiftning av 
eventuelle vinduer etc. 
 
Utførelse av innvendig hjørne ifm seksjoneringsvegg 
vil medføre et fravik fra preaksepterte ytelser og må 
dokumenteres særskilt i senere prosjektering. 
 
Dører i seksjoneringsvegg skal tilfredsstille EI 120 CSa [A 
120 med selvlukker] 

Info/ 
ARK/ 
RIB 

Se branntegninger  

 

§ 11-8 Brannceller 

Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Generelt 

Eksempel på areal som må utføres som egne brannceller 
(listen er ikke uttømmende): 
 

- Beboerrom 
- Tekniske rom som betjener flere brannceller 
- Rømningskorridor 
- Tavlerom som ligger mot rømningsvei (IKT og EL) 
- Hovedtavlerom 
- Trafo (se eget punkt ang dette i §11-5) 
- Avfallsrom  
- Garderober 
- Aggregatrom 
- Renholdssentral* 

ARK / 
RIB 

Branncelleinndeling fremgår av 
vedlagte branntegninger.  
 
 
 
 
 
 
*Mindre bøttekott (under 2 m2) med 
minimal lagring og ingen lading for 
vaskerobot kan ligge mot 
rømningsvei uten brannmotstad. 
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Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Generelt 

Oppholdsrom inntil 50 m2 kan skilles med E 30 
konstruksjoner 
 

ARK/ 
Info 

Dette gjelder evt. stuer som ligger 
mot korridor. Ikke aktuelt med 
dagens planløsning. 

Garasje/carport. 

Forutsatt at Carport er åpen på 3 av 4 sider er det ikke 
nødvendig å etablere brannsluse mellom garasje og resten 
av bygget. 

ARK  

Branncellebegrensende bygningsdel 

Brannmotstand til 
branncellebegrensende 
bygningsdel - generelt 

EI 60 [B 60] ARK Trestendere kan eksempelvis 

benyttes i vegger. 

Branngardin etableres 
mellom Allrom og trapperom 
i plan 1. 

Branngardin skal 
tilfredsstille EI 60 

ARK Markert med gult på 

branntegninger. 

Dører/luker i branncellebegrensende vegg skal generelt ha 
samme brannmotstand som veggen den er en del av og 
være røyktett (Sa). 

ARK Brannmotstand til alle dører 
fremgår av vedlagte 
branntegninger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Det forutsettes at dette er dører 
som er låst i den daglige drift. 
Dersom dører skal være åpne må 
selvlukkere påmonteres. 

Brannmotstand på dører fra 
rom for varig personopphold 
mot rømningsvei 

EI2 30-Sa [B30] ARK 

Brannmotstand på dører i 
seksjoneringsvegg  

EI2 120-CSa [A120 med 
selvluker] 

 

Brannmotstand på dører fra 
mellomliggende rom (sluse 
definert som rømningsvei) 
mot trapperom  

E 30-CSa [F30 med 
selvlukker] 

ARK 

Brannmotstand på dører fra 
branncelle (tekniske rom 
etc) direkte til trapp. 

EI 60 Sa [B60 med 
selvlukker]** 

ARK 

Brannmotstand på dører 
mot tekniske rom, lager etc. 

EI2 60-Sa [B60] ARK 

Dør til heis E 90 [F90] kan benyttes. ARK Heisdør kan utføres uten klasse Sa. 
 

Brannspredning i fasade 

Forebygging av brannspredning mellom brannceller i ulike 
plan skjer ved at bygget fullsprinkles, Det stilles derfor ikke 
krav til kjølesoner i fasaden.  
 
Med bakgrunn i at eksisterende kommunehus er usprinklet 
må innvendig hjørne mot nytt trapperom hensynta dette. 
Vinduer og konstruksjoner for øvrig i dette areal må ha 
brannmotstand EI 60. 

ARK  
 
 
Se branntegninger. Det bør 
vurderes om skjerming bør legges i 
eksisterende fasade for å unngå 
store glassfelt med brannmotstand 
EI 60. 
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Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Generelt 

Veggfelt over trafo i bygget må utføres på følgende måte: 
 
Vertikal avstand over åpning (dør, rister, avlastningsflate) 
skal være minst lik åpningshøyden og utført med 
brannmotstand E 30. Se figur 3 

 
Figur 3 Veggfelt trafo.[11] 

ARK Alternativt kan flammeskjerm 
benyttes. (brannmotstand EI 60 [A 
60]) 

Trapperom og heissjakt 

Trapperommet i bygget utføres som hovedregel som Tr2. 
 
Det aksepteres enkelte steder at trapperom får Tr 1-
utforming med dører direkte fra branncelle til trapp. 
 
Venterom og resepsjon inngår i sluse i plan 2.  

ARK Forholdet er et fravik fra 
preakseptete ytelser i VTEK og 
må dokumenteres særskilt i 
senere fase. 

Innvendig trapperom skal røykventileres. Luke i topp med 
areal min 1m2 vil være retningsgivende. Luke skal kunne 
åpnes av brannvesen fra inngangsplan. 

RIV/ 
ARK 

Dør til det fri i topp av trapp kan 
erstatte luke. Denne må kunne 
åpnes fra inngangsplan. 

Heissjakt som ligger i åpen forbindelse med trapperom 
trenger ikke røykventileres. 

Info/RIV/ 
ARK 

 

Installasjonssjakter som ikke er utført som egen branncelle 
skal branntettes i hvert etasjeskille.  
 
Åpne installasjonssjakter skal utføres som egne 
brannceller og dører/luker til sjakt skal ha EI 60 motstand 
og klasse Sa [anslag og tettelist på alle sider].  
 
Installasjonssjakter kan alternativt branntettes i hver 
etasjeskiller med tilsvarende brannmotstand som dekke EI 
60 A2-s1, d0. Sjakter som er branntettet i dekket anses 
ikke lenger som en sjakt i brannteknisk forstand og angitte 
krav bortfaller.  

RIV/ 
RIE/ 
ARK 

Sjakter er tegnet inn som egne 
brannceller på tegninger. 
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§ 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann 

Kravspesifikasjon med løsning Ansvar Kommentar 

Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei 

Overflate på vegger og tak i 
branncelle i brannceller inntil 
200 m2 

D-s2, d0 [In 2] ** ARK **NB: For omsorgsleilighetene og 
areal knyttet til dette gjelder krav  
om B-s1, d0 [In 1] 

 
Gips og sementbaserte plater vil 
tilfredsstille dette. Samt enkelte 
brannimpregnert materialer. 

Overflate på vegger og tak i 
branncelle i brannceller over 
200 m2 

B-s1, d0 [In 1] ARK  

Overflater på gulv Dfl-s1 [G] ARK  

Overflater i brannceller som er rømningsvei (Gjelder areal skravert grønn på branntegninger) 

Overflater på vegger og tak B-s1, d0 [In1] ARK  

Overflater på golv Dfl-s1 [G] ARK  

Utvendige overflater 

Overflater ytterkledning B-s3, d0 [Ut1] ARK NB: Gjelder også hulrom bak 
kledningen.  

Taktekking BROOF (t2) [Ta] ARK  

Kledninger  

Kledning i brannceller som 
ikke er rømningsvei inntil 
200 m2 

K210 D-s2, d0 [K2]** ARK **NB: For omsorgsleilighetene og 
areal knyttet til dette gjelder krav  
om K210 B-s1, d0 [K 1] 

Kledning i brannceller som 
ikke er rømningsvei over 
200 m2 

K210 B-s1, d0 [K 1] ARK  

Kledninger i rømningsvei K210 A2-s1, d0 [K1-A] ARK Gips og sementbaserte plater vil 
tilfredsstille dette. 

Kledninger i sjakter og 
hulrom 

K210 A2-s1, d0 [K1-A] ARK Gips og sementbaserte plater vil 
tilfredsstille dette. 

Eventuell nedforet himling i rømningsvei må ha brann-
motstand A2-s1,d0 [In1] på begrenset brennbart underlag] 
og ha opphengssystem med dokumentert brannmotstand 
på minst 10 minutter. 

ARK  

Isolasjon   

Isolasjon av yttertak; A2-s1,d0 [ubrennbar/begrenset 
brennbar] 
 
Dersom brennbar isolasjon skal benyttes på 
takkonstruksjon må isolasjon utføres iht TPF nr 6.[16] 

ARK  

All annen isolasjon skal tilfredsstille klasse A2-s1,d0 
[ubrennbart/ begrenset brennbart]. 

ARK Eventuell bruk av brennbar 
isolasjon og skal forelegges skriftlig 
for RIBr for uttalelse. 
 
Det henvises til Byggforsk detaljblad 
520.339 Bruk av brennbar isolasjon 
i bygninger [18]. 

Rør og kanalisolasjon skal generelt utføres i ubrennbare 
materialer (A2L-s1,d0). 

ARK Kondensisolasjon for 
kaldtvannsledninger kan utføres i 
klasse BL-s1,d0. Dette gjelder også 
for kanaler der det er risiko for 
kondens. All annen kanalisolasjon 
skal være ubrennbar.   
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Kravspesifikasjon med løsning Ansvar Kommentar 

Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen 
på rør og kanaler utgjør mer enn 20 prosent av 
tilgrensende vegg- eller himlingsflate, må isolasjonen 
tilfredsstille klasse A2L-s1,d0 [ubrennbar eller begrenset 
brennbar] eller ha minst samme klasse som de 
tilgrensende overflatene. 
Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen 
utgjør mindre enn 20 prosent av tilgrensende vegg- eller 
himlingsflate, gjelder følgende: 
 

• Isolasjon på rør og kanaler i rømningsveier må minst 
tilfredsstille klasse BL-s1,d0 [PI]. Unntak gjelder 
isolasjon på enkeltstående rør eller kanal med ytre 
diameter til og med 200 mm som minst må tilfredsstille 
klasse CL -s3,d0 [PII]. 

• Isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakt, i hulrom 
og bak nedforet himling med branncellebegrensende 
funksjon, må minst tilfredsstille klasse CL-s3,d0 [PII]. 

• Øvrig isolasjon på rør og kanaler i byggverk i 
risikoklasse 3, 5 og 6, og i byggverk i brannklasse 2 og 
3 må minst tilfredsstille klasse CL-s3,d0 [PII]. 

ARK  

 

§ 11-10 Tekniske installasjoner 

Kravspesifikasjon med løsning Ansvar Kommentar 

Ventilasjon 

Detaljprosjektering av brannkrav til ventilasjonsanlegg skal 
utføres etter trekk ut strategi 
 
Trekk-ut: 
Ventilasjonsanlegget skal gå som normalt ved en brann for 
å hindre brannspredning via ventilasjonskanalene (må 
startes opp ved evt. nattsenking). Beskyttelse mot 
branngasspredning skjer gjennom trykkavlastning av 
kanalsystemet. Det må være et bypass system som 
hindrer inntrenging av varme branngasser i 
ventilasjonsaggregatet. Ventilasjonskanalene må 
branntettes iht. byggdetaljblad 520.342 ved 
gjennomføringer i branncelleskiller.[9] 
 
Det aksepteres at unnlatelse av brannisolering av 
ventilasjonskanaler i bygget hvor det er sprinklet på begge 
sider av brannskillet. 

RIV Det henvises til Byggforsk detaljblad 
520.352 Brannsikring og røyksikring 
av balanserte ventilasjonsanlegg 
[17]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forholdet er et fravik fra 
preaksepterete løsning i VTEK og 
må dokumenteres særskilt i 
senere prosjektering. 

Ventilasjonskanaler i bygget skal være i stål og ha 
oppheng som ikke medfører at kanalene faller ned og 
bidrar til økt fare for brann- og røykspredning. 

RIV  

Avtrekkskanaler fra småkjøkken må utføres med 
brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 [A15], dersom de ikke 
legges i egen sjakt utført som egen branncelle.  
 
For å redusere faren for brann bør kjøkkenavtrekk ha 
fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne rengjøres i hele 
sin lengde. 
 

RIV/ 
RIE 
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Kravspesifikasjon med løsning Ansvar Kommentar 

Gjennomføringer 

Gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner 
skal branntettes med typegodkjent løsning2 tilsvarende 
brannklassen for konstruksjonen, jfr. Byggforskserien 
520.342 [9]. 

RIV/ 
RIE 

Gjelder tekniske gjennomføringer, 
samt gjennomføringer i fm. med 
vann- og avløp, sentralstøvsuger 
m.m. 

Plastrør3 med diameter inntil 32 mm kan føres gjennom 
lettvegger når det tettes rundt rørene med 
godkjent/brannklassifisert tettemasse. 

RIV/ 
RIE 

Større dimensjoner må ivaretas med 
branntettingsmansjett e.a. med 
aktuell brannmotstand. 

Støpejernsrør med diameter inntil 110 mm kan føres 
gjennom murte/støpte konstruksjoner inntil klasse EI 60 
A2-s1,d0 [A 60] når det tettes rundt rørene med 
godkjent/brannklassifisert tettemasse, eller det støpes 
rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. 

RIV  

Minimumsavstand fra rørinstallasjoner, som krysser 
brannskillende konstruksjoner til brennbare materialer, må 
være minst 250 mm. 

RIV  

Elektriske installasjoner 

Kabler kan ikke legges bak nedforet himling eller 
tilsvarende hulrom i rømningsvei med mindre: 

• Kablene har mindre enn 50 MJ/løpemeter hulrom 
brannenergi, eller 

• Kablene er ført i egen sjakt med brannmotstand, eller 

• Himling har brannmotstand, eller 

• Hulrommet er sprinklet. 

RIE/ 
ARK 

Dersom hulrom for føring er 
sprinklet kan mengden overskrides.  

Funksjonssikring av branntekniske 
installasjoner 

60 minutter RIE Funksjon til tekniske installasjoner 
som skal fungere under brann 
(nødlys, detektorer, røykluker, dør-
automatikk o.l.) anses ivaretatt uten 
ytterligere tiltak da bygget er 
fullsprinklet. 

§ 11-12 Sprinkleranlegg 

Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Byggverk i risikoklasse 6 må ha automatisk slokkeanlegg. RIV/ 
RISpr 

 

Bygningsmassen skal som utgangspunkt fullsprinkles iht 
NS-EN 12845 [12]** 
 
**Sprinkleranlegget i beboerrom og tilhørende 
rømningsveier kan utføres som boligsprinkleranlegg iht. 
NS-EN 16925 [19] samt at det benyttes hurtigutløsende 
(QR-quick response) sprinklere for beboelsesrom og 
tilhørende rømningsveier. 
 
Garasje/carport skal også dekkes av sprinkleranlegget. 

RIV/ 
RISpr 

Balkonger som er over 50 % åpne 
trenger ikke dekkes av 
sprinkleranlegget. 
 

Utløst sprinkleranlegg skal varsle hele bygget. RIE/ 
RIV 

 

                                                      
2 Med godkjente produkter i henhold til produktets monteringsanvisninger. 
3 Inkludert elektriske trekkerør. 
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§ 11-12 Brannalarmanlegg/varsling/strømforsyning 

Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Det skal etableres heldekkende brannalarmanlegg kategori 
2 for byggverket.  
 
Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til 
nødalarmsentral eller vaktselskap. 
 
Anlegget skal prosjekteres I samsvar med NS 3960:2013 
[10]. Følgende ytelser skal ivaretas: 
 

• I byggverk for publikum og arbeidsbygninger må 
akustiske signalgivere suppleres med optiske i  

 
i. De deler av byggverk som er åpent for 

publikum og fellesareal i arbeidsbygninger  
 
 I byggverk med krav om universell utforming som har 
mange rom med samme funksjon, må rom som er 
universelt utformet, jfr. §12-7 sjuende ledd, ha optiske 
alarmorganer i tillegg til akustiske. Unntak gjelder: 

ii. I rom som hovedsakelig benyttes av èn person 
om gangen, for eksempel kontorer hvor det kan 
benyttes mobile optiske alarmorganer 

iii. I overnattingsrom kan det benyttes mobile 
løsninger som omfatter vibrerende og optiske 
alarmorganer. 

• I bad og toalettrom universelt utformet jfr. §12-9, må 
akustiske alarmorganer suppleres med optiske. 

• Rømningsveier trenger ikke optiske alarmorganer i 
tillegg til akustiske. 

 
Det er ikke nødvendig med røykdeteksjon i carport/garasje 
da det installeres sprinkler her. 

RIE  
 
 

 

§ 11-12 Evakueringsplan 

Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Evakueringsplan skal foreligge for før bygget tas i bruk. 
Denne skal inneholde beskrivelse av hvilke situasjoner som 
kan kreve evakuering, rapportering, organisasjonsplan, plan 
for øvelser, rømningsplaner, osv. 
 

Søker/ 
Bygg- 
Herre/ 
Bruker 

Sweco kan bidra med oppsett og 
innhold av denne type planer.  

§ 11-12 Nødlys/ledelys 

Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Bygningsmassen må utføres med tilfredsstillende 
ledesystem iht. NS-EN 3926 [13] og/eller NS-EN 1838 [14].  
 
Rømningskorridorer og rømningstrapper fra areal i RKL 6 
skal ha ledesystem iht NS 3926 [13]. Øvrige deler av bygget 
kan ha ledesystem iht NS 1838.[14]  
 

RIE Branntegning viser aktuelle 
rømningsveier.  
 
Et ledesystem omfatter 
markeringsskilt, retningsskilt, 
ledelinjer og nødlys som skal bidra 
til å lede personer raskt til et sikkert 
sted. 
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Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Det skal være rømningsmarkeringer plassert over alle 
utganger til og i rømningsvei (gjelder ikke fra bebeoerrom). 
Dette skal kompletteres med henvisningsskilter ved 
retningsforandringer. Dette gjelder også internt i større 
brannceller. 
 
Anlegget må funksjonssikres for 60 minutters drift ved 
brann eller bortfall av kunstig belysning. 

 
 

Ledesystem i fluktveier og rømningsveier i RKL 6 areal 
(plan 3 og deler av plan 2 samt trapperom) må omfatte 
ledelinjer i form av lavtsittende komponenter på golv eller 
vegg som oppfattes kontinuerlig. Rømningsmerking skal 
være synlig og lesbar fra alle steder i fluktveien og 
rømningsveien. Lesbarheten bestemmes av skiltstørrelse 
og kontrastforhold. 
 
Ledesystem som prosjekteres og utføres i samsvar med NS 
3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk vil 
tilfredsstille forskriftens krav til ledesystem.  

RIE  

Det nevnes at arbeidsplassforskriften kan ha ytterligere krav 
til nødbelysning. 

RIE  

§ 11-12 Funksjonstid 

Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Installasjoner som skal ha en funksjon under brann er sikret 
funksjonstid 60 minutter med bakgrunn i fullsprinklet bygg. 
Det påpekes imidlertid at det for enkelte installasjoner 
stilles særskilt krav til batteribackup/ups ved utløst 
brannalarmanlegg og/eller strømbrudd: 

• markeringslys/ledelys 

• brannalarmanlegg  

• dørautomatikk   

RIE  

 

§ 11-11 / § 11-13 / § 11-14 Tilrettelegging for rømning og redning  

Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Generelt 

Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker 
rømning og redning. Det skal tas hensyn til personer med 
funksjonsnedsettelse. Brannceller skal ha slik form og 
innredning at varsling, rømning og redning kan skje på en 
rask og effektiv måte. Fluktvei fra oppholdssted til utgang 
fra branncelle skal være oversiktlig og tilrettelagt for rask 
og effektiv rømning. 

 

Rømningsvei skal som hovedregel være utført som egen 
branncelle og ha utgang direkte til sikkert sted, eller 
utganger til to uavhengige rømningsretninger som fører 
videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder. 

ARK 
Rømningsstrategi fremgår av 
vedlagte brannskisser. 

Takterrasse beregnet for personopphold må minst ha 
utganger tilsvarende brannceller i byggverket. 

ARK 

NB: Det presiseres at dette ikke er 
løst på vedlagte branntegninger.  
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Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Rømning via tak til annet trapperom 
aksepteres som alternativ 
rømningsvei. 

Fra brannceller som bare er beregnet for sporadisk 

personopphold kan utgang gå gjennom annen branncelle. ARK 
Dette gjelder blant annet samtlige 
tekniske rom, lagerrom, toaletter og 
garderober i bygget. 

Avstandskrav og lengder i korridor 

Korridor med lengde over 30 meter må deles med 
bygningsdel og dør med klasse minst E 30 CSa. 

ARK 
Dør kan stå på magnet som lukker 
ved alarm dersom ønskelig. 

I byggverk i RKL 6 må dører fra branncelle ligge mellom 
trapperom/utganger. Unntak gjelder når avstand til 
nærmeste trapperom eller utgang er mindre enn 7m. 
(blindkorridor aksepteres opptil 7m) 

 

Avstand fra hvilket som helst sted i en branncelle til 
nærmeste utgang: 

-25 m i RKL 6 areal (omsorgsboligdel) 

-50 m i RKL 2 areal (tannlege, legekontor, tekniske rom 
etc.) 

ARK 
Ikke problematisk med tanke på 
dagens planløsning. 

Bredder i branncelle og dør til rømningsvei og det fri 

Dører til rømningsvei (korridorer) må ha fri bredde 
minimum 0,86 meter. 

ARK  

- Dører til trapperom og i rømningsveier fra RKL 
6/RKL5 areal må ha fri bredde minimum 1,16 
meter. 

- Rømningsdører til det fri og til trapperom fra RKL 
2-areal (kontor, legekontor etc) kan ha fri bredde 
min 0,86 meter. 

ARK  

Automatiske skyvedører kan benyttes som dør i 
rømningsvei dersom døren har sikker funksjon ved bortfall 
av strøm og; 

- Døren åpnes automatisk til nødvendig bredde 
- Døren manuelt kan føres i åpen stilling med 

maksimalt 30 N åpningskraft. 

ARK/ 

RIE 
 

Bredder og dør i rømningsvei 

Fri bredde i rømningsveiene i bygget skal være minimum 
1,16 meter 

Bredde må naturligvis tilpasses universell utforming. 

ARK  

Rømningsvei må ikke ha innsnevring. Rekkverk m.m. kan 
stikke inntil 10 cm ut fra vegg i rømningsvei uten at den frie 
bredden reduseres av den grunn. 

ARK  

Dører til og i rømningsvei skal slå ut i rømningsretningen. 
Dør for et lite antall personer kan slå mot rømningsretning. 
Med et lite antall personer menes inntil 10. 

ARK 

 

 

 

Dør i rømningsvei må ha fri høyde minst 2,0 m. ARK  

Tilkomst og låsing 

Dører må lett kunne åpnes slik at de er enkle å bruke for 
alle personer. Kraften som kreves for å åpne en 

ARK/ 
RIE 

Krav om 30 N i bygget vil gjelde 
dører i rømningskorridorer og dører 
fra korridor til trapperom.  
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Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

rømningsdør, dvs. dør til og i definerte rømningsveier, skal 
ikke overstige 

• 30 N for dør til og i hovedadkomst og i 
hovedrømningsvei.  

• 67 N for øvrige dører 

 

 
Dette vil vanligvis innebære at 
selvlukkende dører (med dørpumpe) 
må ha automatisk døråpner i aktuelt 
område. Dørautomatikk må utstyres 
med 60 minutters batteri-backup. 

Dør til rømningsvei må ha et låsesystem som gjør det 
mulig å vende tilbake**, dersom rømningsveien skulle 
være blokkert. 

ARK/ 
RIE 

**Dette vil også kunne bli gjeldende 
på dører med adgangskontroll. 

Dør i rømningsvei kan være låst når bygningen har 
automatisk brannalarmanlegg og låsesystemet utløses 
automatisk ved brannalarm. I tillegg må det være tydelig 
merket knapp for manuell åpning av døren (KAC boks). 
Det kan aksepteres en tidsforsinkelse på inntil 10 sekunder 
på den manuelle åpningsmekanismen. 

ARK/ 
RIE 

 

Selvlukkende branndører kan stå åpne på magnet dersom 
de er tilkoblet brannalarmanlegget og lukkes ved utløst 
brannalarm. 

RIE Gjelder dør i røykskille i korridor. 

Dører til og i rømningsvei skal være enkle å åpne uten 
bruk av nøkkel. Nattlåser må utføres slik at de ikke 
kommer i strid med kravene til sikker rømning. 

ARK/ 

RIE 
 

Skjerming av rømningsvei 

Utvending rømningsvei må prosjekteres med minst 5 meter 
fra gangsone i rømningsvei, til uklassifiserte åpninger i 
tilliggende brannceller.  

ARK Se branntegninger 

Rømningsvindu 

Det planlegges ikke med rømning via vindu fra bygget. Info  

Assistert evakuering 

Virksomheten må til enhver tid vurdere behov for spesiell 
tilrettelegging for evakuering av personer med nedsatt 
funksjonsevne. Aktuelle tiltak 
kan være bårestoler, evakueringslaken etc. 

Bruker  

§ 11-16 Tilrettelegging for manuell slokking 

Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Bygget må ha brannslanger eller håndslokkeapparater. 
Følgende ytelser må minst være oppfylt: 
 
Byggverk i risikoklasse 6 der det er trykkvann, må ha 
brannslange/brannskap. Installeres i henhold til NS-EN 
671-2:2009 [24]. 
 
Innfelte brannskap i branncellebegrensende vegger skal 
ikke svekke veggens brannmotstand.  

RIV Brannslanger skal ikke plasseres i 
trapperom. Forslag til plassering er 
angitt på tegninger. 
 
Brannskap innfelt i brannskiller må 
utføres som godkjent EI 60 
brannskap. 

Håndslokkeapparater kan være pulverapparater på 
minimum 6 kg med ABC-pulver, eller skum- og 
vannapparater på minimum 9 liter eller på minimum 6 liter 
og med effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7 
Brannmateriell - Håndslukkere Del 7: Egenskaper, 
ytelseskrav og prøvingsmetoder [15]. 

RIV  
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Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Alt slokkeutstyr i fellesarealer må merkes på tvers av 
ferdselsretningen med spesifikasjoner iht. gjeldende 
regelverk.  

RIV/ 
ARK 
 

  

Antall og dekningsområde av brannslanger og 
håndslokkeapparater må være slik at alle rom i hele 
byggverket dekkes. 
 
Brannslangeskap må ikke plasseres i trapperom. Dører 
som blir stående i åpen stilling på grunn av at brannslanger 
trekkes gjennom, kan føre til at røyk og branngasser sprer 
seg til resten av byggverket. 

RIV 
 

Slukkeutstyr skal plasseres slik at 
man rekker inn i alle rom med 
maksimalt 30 meter avstand fra 
plassering [2]. 
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§ 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 

Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Tilgjengelighet 

Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt fram til 
hovedinngangen og brannvesenets angrepsvei i 
byggverket. 
 
Brannvesenet har mannskapsbil og tankbil men ikke lift. 
Tilkomstveier må dimensjoneres for å tåle dette. 
 
Atkomstveier for innsats fra brannvesen skal tilfredsstille 
følgende krav: 
 

• Bredde på atkomstvei, minst 3 m. 

• Svingradius ytterkant vei, minst 9,5 m. 

• Stigning i adkomstvei, maks 1:8. 

• Fri høyde, minst 4,5 m. 

• Akseltrykk: 11.5 tonn. 

• Totalvekt 26,5 tonn 
 

LARK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LARK 

Figur 7 neste side viser planlagt 
kjørbar adkomst til bygget samt 
hovedangrepsvei til sykehjemmet.  
 
Adkomstkriterier er hentet fra 
Molde brannvesen sine 
retningslinjer for mannskapsbil og 
tankbil. 

 

 
Figur 4 Kjørbar adkomst (går skravur) og hovedangrepsvei(stor rød pil),  

Tilgjengelighet til eventuelle sjakter sikres med luker i 
topp og bunn av sjakten. Inspeksjonsluker i topp og bunn 
av sjakten må ikke svekke sjaktveggens brannmotstand. 

ARK Ikke aktuelt der sjakter er tettet i 
dekket.  
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Kravspesifikasjon  Ansvar Kommentar 

Hulrom skal tilrettelegges for tilkomst til brannvesenet. 
For faste himlinger skal det etableres inspeksjonsluker for 
hver 10. meter. 

ARK  

Nøkkelsafe plasseres ved hovedangrepsvei. Info/ 
ARK 

 
 

 

Vannforsyning 

Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra 
inngangen til hovedangrepsvei. Det må være tilstrekkelig 
antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av 
bygningen dekkes.** 

RIVA Slokkevannsforsyning, mht. 
utførelse, plassering av uttak 
forøvrig og kapasitet, må utføres i 
tråd med kommunens 
retningslinjer. 
 
Eksisterende brannkummer og 
avstand til disse er ikke 
kontrollert. Dette må kontrolleres 
for å avgjøre om nye kummer er 
nødvendig. 

Slokkevannskapasiteten skal iht. VTEK være min 50 l/s 
(3000 liter per minutt), fordelt på minst to uttak, og ha 
kapasitet for minst 1 times forbruk.  

RIVA 
 
 

 

RIA/VA må verifiseres for at det er tilstrekkelig 
vannforsyning til å dekke sprinkleranleggets behov.  

RIVA/ 
RISpr 

 

Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 
meter slangeutlegg. Avstand regnes fra nærmeste 
brannskille. 

RIVA/ARK  

Orienteringsplan / merking 

Det skal finnes oversiktsplan ved hovedangrepsvei. 
Denne skal vise branntekniske installasjoner (alarm-, og 
slokkeanlegg, med mer), informasjon om evt. områder 
med høyspent og opplysning om brannvernleder. 

Byggeier/ 
RIE 

 

Branntekniske installasjoner som har betydning for 
rednings- og slokkemannskaper skal være tydelig merket. 

RIE / 
RIV/ 

Merking oppdateres ved endring. 
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A Omsorgsboliger

1 Leilighet med 1 soverom, inkl. bod 14 45,9 1 2 1 1 1 1 1 1 x x 1 Leiligheter 26 9 x 3 x x 3 2 2 x 3 3 1 1 x x 14 14 x

2 Leilighet med 2 soverom, inkl. bod 2 82,8 1 2 1 1 1 1 1 1 x x 1 Leiligheter 36 9 x 3 x x 4 2 2 x 4 4 1 1 x x 2 2 x

3 Felles stue/kjøk 2 63,8 1 2 1 1 1 x x 1 1 22 4 x 1 x 3 2 x x 2 2

4 Rom for hjemmetjenesten 1 13 1 1 x x 2 4 4 x 1 1 2 1

5 Vaskerom 1 9 1 1 1 x x 2 4 x 1 1

6 Avfallshåndtering 2 2,8

7 Uteareal/takterasse 1 71,3 1 4 x x 1 1

8 Bod v/ felles stude/kjøk 2 6,2 2 x 1 x 1

9 Lager/vask uterullestol/-utstyr 1 32,1 1 1 1 x 1 x 2 x 1 2 2 1

10 Korridor/gang 2. etasje 1 64,5 x x 12 x 1 x 1 1

11 Korridor/gang 3. etasje 1 64,5 x x 12 x 1 x 1 1

12 Trapperom/gang 2. etasje 1 52 x x 14 x 1

13 Trapperom/gang 3. etasje 1 52 x x 14 x 1

14 Trapperom/gang 4. etase 1 51,9 x x 14 x 1

15 Gang v/vaskerom og rom for hjemmetjeneste 3. etasje 1 11,3 x x 6 x 1 2 2

16 Gang v/avlastningsrom 2. etasje 1 11,4 6 x 1 2 2
B Hjemmetjeneste

17 Kontor leder 1 13,9 x x 1 4 6 x 1 1 2 x 2

18 Kontorlandskap 1 48,6 1 1 x x 1 8 32 x 1 1 16 x x 1

19 Cellekontor/nattevakt 1 12,9 x x 2 4 6 x 1 1 2 x

20 Pauserom 1 21,4 1 1 1 1 1 1 x x 1 1 12 3 x x 1 1 2 x

21 Møterom 1 18,9 x x 1 12 x 1 1 2 x x x x

22 Medisinrom 1 14,6 1 1 1 1 x x 1 4 4 x 1 4 1

23 Lager 1 13,3 1 1 x x 4 x 1

24 WC 1 2,8 1 1 1 x x 2 x 1

25 HCWC 1 5 1 1 1 x x 2 x 1

26 Korridor 1 24,1 x x 8 x 1 x 1
C Avlastningsrom/behandling

27 Avlastningsrom/behandling 1 18,1 x x 6 1 x 1 2 x 3 3 1 1 1

28 Bad 1 5,8 1 1 1 1 1 x x 4 2 x 1
D Offentlig tannhelsetjeneste

29 Resepsjon/venterom 1 16,3 1 x x 1 6 8 x 1 1 x x 4 x x 1 1

30 Behandlingsrom 1 15,7 Se kravspesifikasjon fra tannlegene ------------------------------------------------------------------ x x Se kravspesifikasjon fra tannlegene ----------- 1 4 4 4 x 1 x 4

31 Lager/laboratorium 1 6,5 Se kravspesifikasjon fra tannlegene ------------------------------------------------------------------ x x Se kravspesifikasjon fra tannlegene ----------- 2 12 x 1 2

32 Steriliseringsrom 1 7,4 Se kravspesifikasjon fra tannlegene ------------------------------------------------------------------ x x Se kravspesifikasjon fra tannlegene ----------- 4 18 x 1 4

33 Motorrom 1 10,2 Se kravspesifikasjon fra tannlegene ------------------------------------------------------------------ x x Se kravspesifikasjon fra tannlegene ----------- 4 2 x 1 x 1
E Privat tannhelsetjeneste

34 Resepsjon/venterom 1 19,8 1 x x 1 6 8 x 1 1 x x 4 x x 1 1

35 Behandlingsrom 1 18,5 Se kravspesifikasjon fra tannlegene ------------------------------------------------------------------ x x Se kravspesifikasjon fra tannlegene ----------- 1 4 4 4 x 1 x 4

36 Laboratorium 1 4,5 Se kravspesifikasjon fra tannlegene ------------------------------------------------------------------ x x Se kravspesifikasjon fra tannlegene ----------- 4 12 x 1 2

37 Steriliseringsrom 1 7,5 Se kravspesifikasjon fra tannlegene ------------------------------------------------------------------ x x Se kravspesifikasjon fra tannlegene ----------- 4 18 x 1 4

38 Lager 1 7,9 Se kravspesifikasjon fra tannlegene ------------------------------------------------------------------ x x Se kravspesifikasjon fra tannlegene ----------- 4 x 1

39 Pauserom 1 3,7 Se kravspesifikasjon fra tannlegene ------------------------------------------------------------------ x x Se kravspesifikasjon fra tannlegene ----------- 2 4 x 1 1 x

40 Motorrom 1 0 Se kravspesifikasjon fra tannlegene ------------------------------------------------------------------ x x Se kravspesifikasjon fra tannlegene ----------- 2 1

F Legesenter

41 Venterom 1 19,1 1 x x 1 6 2 x 1 1 x 2 x x x 1 1

42 Sluse 1 3,8 x x 2 x 1 x

43 Resepsjon 1 11,5 x x 2 8 8 x 1 4

44 Kontor 1 7,6 x x 2 4 6 x 1 2 x

45 Arkiv 1 8,7 2 x 1 1

46 Laboratorium 1 19 1 2 1 x x 1 1 6 10 x 1 x 4

47 HCWC v/laboratorium 1 5,2 1 1 1 x x 2 x 1

48 Lager 1 10,8 1 1 1 x x 2 x 1

49 Skyllerom 1 8,8 1 1 x x 4 4 x 1

50 Legekontor 1 4 15,5 1 1 x x 2 6 8 x 4 4 x x

51 Legekontor 2 1 15,2 1 1 x x 2 6 8 x 1 4 x

52 Undersøkelsesrom 3 11,5 1 1 x x 2 6 4 x 3 2

53 WC 1 2,3 1 1 1 x x 2 x 1

54 Korridor 1 42,6 x x 14 x 1 x x 2

G Legevakt/akutt

55 Skadestue 1 1 21,3 1 1 x x 2 10 6 1 x 1 x 4 1

56 Skadestue 2 1 21,6 1 1 x x 2 10 6 1 x 1 x 4 1

57 Lager 1 6,8 x x 2 x 1 1

58 HCWC 1 4,8 1 1 1 x x 2 x 1

59 WC 1 2 1 1 1 x x 2 x 1

60 Legevaktkontor 1 29,7 1 1 x x 2 15 6 1 x 1 1 x x x x x

61 Sluse/akuttkorridor 1 22,8 1 x x 8 x 1 x x 1 x 1 1 x

H Dagaktivitetssenter

62
Oppholdsrom/cafe 1 76,9 ?

1 
eller 
2?

1 1 1 x x 1 1 19 3 x x 1 1 x x 2 x x x x 2 2

63 Garderobe 1 6,9 x x 4 x 1

64 WC 1 2,4 1 1 1 x x 2 x 1

65 HCWC 1 5,2 1 1 1 x x 2 x 1

66 Lager/ Stoler og bord 1 12,4 1 1 x x 2 x 1

67 Treningsrom 1 32,5 1 x x 1 15 5 x 1 2 x 2

68 Lager treningsrom 1 3,8 x x 2 x 1
Vindfang treningsrom x x 2 x 1

I Annet

69 Allrom 1 124,3 x x 1 31 x x 1 1 x x x x x x 2 2

70 WC v/allrom 1 2,4 1 1 1 x x 2 x 1

71 HCWC v/allrom 1 5,4 1 1 1 x x 2 x 1

72 Inngang/trapperom 1. etasje østfløy 1 53,2 x x 14 x 1 1 1

73 Sluse fra parkering 1. etasje østfløy 1 6,4 x x 2 x 1 1

74 Vaktmesterbod 1 12,9 1 1 x x 6 6 x 1 2 1

75 Traforom 1 14,2 2 x 1 x

76 Energisentral/varmebrønner 1 31,7 1 1 1 1 8 x 1 x 2 x 1

77 Carport østfløy 1 280,4 21 5 x 1

78 Felles WC 1. etasje østfløy 1 2,8 1 1 1 x x 2 x 1

79 Felles HCWC 1. etasje østfløy 1 5,2 1 1 1 x x 2 x 1

80 Renholdssentral 1 10,1 1 2 1 2 x 1 x 2 2 x 1 1

81 Felles avfallsrom 1 21 1 1 1 2 x 1 x 1

82 Felles damegarderobe m/dusj og WC 1 35,3 2 2 1 1 1 x x 2 10 x 3 1

83 Felles herregarderobe m/dusj og WC 1 25,5 2 2 1 1 1 x x 2 8 x 3 1

84 Felles HC-garderobe m/dusj og WC 1 9 1 1 1 1 1 x x 4 x 1 1

85 Kunde-HCWC 2. etasje østfløy 1 5,5 1 1 1 x x 2 x 1

86 Korridor mellom tannleger 1 22,5 x x 8 x 1 x 1

87 Felles møterom 2. etajse 1 19,3 1 1 1 1 x x 1 10 2 x 1 1 x x 2 x x x x 1

88 Felles pauserom 2. etasje 1 21,2 1 1 1 1 1 1 x x 1 1 10 2 x 1 1 x x 2 x x x 1

AREAL SKISSER



89 Trapperom/gang, 2. etasje østfløy 1 40,1 x x 10 x 1

90 Trapperom/gang, 3. etasje østfløy 1 37,1 x x 8 x 1

91 Teknisk rom stort 1 72 1 1 1 1 8 x 1 x 2 1

92 Teknisk rom mindre 1 25,2 1 1 1 1 4 x 1 x 2 1

93 Dataskap x x

94 Frittstående carport hjemmetjeneste 1 5 5 1

Oppsummert areal

Omsorgsboliger

Hjemmetjeneste

Avlastningsrom/behandling

Offentlig tannhelsetjeneste

Privat tannhelsetjeneste

Legesenter

Legevakt/akutt

Dagaktivitetssenter Kontor ny: #REF!
Annet

Bruttoareal  Faktor 1,5
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Generelt 

 Løst inventar skal ikke inngå i totalentreprenørens leveranse. Løst inventar er likevel med i denne 
ID-beskrivelsen for å vise behov for plass og tilkoblingspunkter. Løst inventar som ikke skal være 
med i leveransen er uthevet i kursiv og fet skrift.  

 Alle lager skal leveres med åpne hyller/reoler. 
 Kontorplasser og møterom må tilrettelegges med tilstrekkelig antall stikkontakter og datapunkt. 

Disse skal være tilgjengelige fra kontorplassen/møtebordet.  
 Vegg ved/over kontorplass må dimensjoneres for opphenging av hyller til f.eks. bøker, permer o.l.  
 Hvitevarer i forbindelse med kjøkkeninnredninger skal være integrerte der det er mulig. 
 Alle vindu, bortsett fra i omsorgsboliger, skal ha gardinoppheng av samme type.  
 Vindu i omsorgsboliger skal ha ordinære runde gardinstenger i metall.  
 Alle WC og HCWC for publikum og ansatte skal utstyres med min. 2 knagger til opphenging av 

yttertøy.  
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Funksjonsområde: 

A Omsorgsboliger 

Funksjonene må ligge i tilknytning til omsorgsboligene 
 
Mest mulig solvendte leiligheter. 
Alle leiligheter skal ha egen privat balkong, med utgang fra stue. 
Leilighetene deles i 2 grupper på 8 leiligheter, 16 tilsammen.  
2 av leilighetene skal ha 2 soverom. 
Leilighetene skal ligge i 2. og 3. etasje, og planløsningen for 
omsorgsboligene skal være lik for begge etasjer.  
Det skal være felles stue/kjøkken for hver etasje med leiligheter. Disse skal 
kun være tilgjengelig for beboerne i omsorgsboligene, og 
hjemmetjenesten.  
 
Det skal være avfallsjakter fra korridor til omsorgsboliger og ned til felles 
avkjølt søppelrom.  
 
Hovedinngang til omsorgsboliger skal være via allrom (ID 69). 
 
Det må planlegges inn postkasser til beboerne på fornuftig sted. 
 
Beboere må kunne nås via porttelefon av besøkende. Beboere må ha 
mulighet til å åpne for besøkende uten å forlate leiligheten.   
 

ID 1  Leilighet med bad og 1 soverom 
Skal inneholde entre, bod, bad, soverom, stue/kjøkken med utgang til egen 
veranda. 
 
Gang: 

 Garderobeskap 
 Mulighet for å sette fra seg sko og henge fra seg yttertøy 
 Må kunne transportere både båre og seng gjennom ytterdør 

 
Stue/kjøkken:  

 Integrerte hvitevarer (mikrobølgeovn, stekeovn, koketopp, 
ventilator, kombiskap, liten oppvaskmaskin). 

 Mikrobølgeovn bør være i benkehøyde, slik at det er enkelt å ta ut 
varm mat og sette rett på benken. 

 Tilkoblingspunkt til medisindispenser på kjøkkenbenk 
 Tilkoblingspunkter til media/TV på sted avsatt til TV o.l.  

Bad:  
 Tilkomst fra soverom. 
 Takheis fra seng på soverom til bad.  
 Dør tilpasset takheis.  
 Må ha plass til vaskemaskin, tørketrommel og tørkestativ.  
 Gulv skal være antiskli. 
 Toalett og vask skal ha elektrisk heve-/senkefunksjon 
 Skap til oppbevaring av toalettsaker 
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 Knagger til håndduk m.m. 
 Gode håndtak for sikker forflytning 
 Veggmontert speil, søppelbøtte og toalettbørste 
 Dusjstol  
Soverom: 
 Takheis fra seng til bad 
 Seng skal kunne stå ut fra vegg, eller inntil vegg. Takheis må derfor 

ha 45° vinkel 
 Skal være mulig å møblere med dobbeltseng 
 Dobbelt garderobeskap, med hyller og garderobestang.  
 Må kunne transportere både båre og seng fra soverom og ut til 

korridor 
Veranda/balkong: 

 Overbygd 
Generelt: 

 Gode løsninger for oppbevaring 
 

ID 2  Leilighet med bad og 2 soverom 
 Samme som ID 1, men med 2 soverom.  
 Ikke behov for takheis fra seng til toalett fra soverom nr. 2.  
 Ikke behov for direkte tilkomst til bad fra soverom nr. 2. 

 
ID 3  Felles stue/kjøkken 

 Skal være i «mellombygget» mellom kommunehus og helsehus, i 
hver etasje med omsorgsboliger.  

 Skal kunne brukes av beboere til å lage mat sammen, eller holde 
selskap i.  

 Kjøkken med integrerte hvitevarer.  
 Møbleres med 2 spisebord, for tilsammen 12 stk. per etasje. 
 1 sofagruppe med bord.  
 4 lenestoler og 2 småbord.  
 TV med dekoder 
 Håndvask 
 

ID 4  Rom for hjemmetjenesten 
 Skal kunne brukes til å sette fra seg arbeidsvogner, skittentøy  
 Plass til hvilestol 
 Håndvask 
 Må ha vindu 

 
ID 5  Vaskerom 

 Utslagsvask stor nok til å kunne skylle 50cm pads til gulvmaskin 
 Åpne hyller som lager 
 

ID 6  Avfallshåndtering 
 Areal avsatt til avfallssjakter  
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ID 7  Uteareal/takterasse 

 Privat og skjermet felles uteareal for beboerne på tak/4.etasje.  
 Deler må ha overbygg. 
 Må være godt skjermet for vær  
 Må være skjermet for støy fra hovedvei 
 Klatresikkert 
 Enkelt å vedlikeholde 

 
ID 8  Bod v/felles stue/kjøkken 

 Møbleres med åpne hyller som lager 
 

ID 9  Lager/vask uterullestol/-utstyr 
 Skal ligge ved hovedinngang 
 Må kunne lade 5 rullestoler 
 Utslagsvask 
 Sluk i gulv, og slage til å spyle gulv/vaske utstyr 

o Både varmt og kaldt vann.  
 

ID 10  Korridor/gang 
 Universelt utformet 
 Tilrettelagt for synssvake 
 Tilrettelagt for demens 

 

ID 11  

ID 12  Trapperom/gang  
 Mye lysinnslipp utenfra 
 Universelt utformet 
 Tilrettelagt for synssvake 
 Tilrettelagt for demens 
 Adkomst til kommunehusets 2. etasje må etableres 

 

ID 13  
ID 14  

ID 15  Korridor/gang 
 Som ID 10-11 
 Må kunne transportere både båre og seng gjennom korridoren 
 Må kunne snu båre og seng ved inngang til avlastningsrom (ID 27) 

 

ID 16  
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Funksjonsområde: 

B Hjemmetjeneste 

Base for hjemmetjenesten i Nesset kommune (ikke bare helsehuset) 
 
Må ha tilgang/inngang til omsorgsboligene. 
Må kunne gå direkte ut til parkering for egne tjenestebiler, tjenestebilene 
må være så nærme som mulig.  
Mulighet til å åpne opp mellom møterom og pauserom for større 
kurs/møter. 
Må ha nødstrøm til mobilomsorg, PC, medisinrom. 
Glassvegger mot korridor, frostet glass i halv høyde (nedre del), bortsett 
fra ved toaletter og lager. Leveres med lamellgardiner på innsiden. 
 

ID 17  Kontor leder 
 1 kontorplass 
 Møtebord og stoler til 4 stk.  
 Dør til gang 
 Dør til kontorlandskap, låsbar med vrider fra kontor leder 

 
ID 18  Kontorlandskap 

 Åpent landskap 
 Plass til 8 kontorplasser 
 Håndvask  
 Direkte utgang til egen trapp/rømningstrapp for enkel tilgang til 

tjenestebiler 
o Må skjermes for vær og vind 

 Skillevegg ved direkte utgang, med knaggrekke og skohylle 
 Tilkomst til medisinrom via kontorlandskap (kun for klarert 

personell) 
 Dør til kontor leder, låsbart med vrider fra kontor leder 
 Tilrettelagt for lading av elektronisk utstyr som nettbrett, 

mobiltelefon etc. (min. 10 doble uttak) 
 Plass til arkivskap 
 Plass til skriver (A3) 

 
ID 19  Cellekontor/nattevakt  

 1 kontorplass  
 Stillerom/for fortrolige samtaler   
 Plass til 2 hvilestoler for nattevakt 
 Plass til lite bord ved hvilestol 
 TV med dekoder på vegg (for nattevakt/hvilestol) 
 Plass til skjerm for velferdsteknologi for f.eks. digitalt tilsyn 

 
ID 20  Pauserom 

 Skal ligge ved siden av ID 21, med mulighet for å åpne opp ved evt. 
kurs/større møter. Trekkspillvegg eller tilsvarende.  

 Håndvask 
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 Kjøkkeninnredning med kjøkkenvask, oppvaskmaskin, 
microbølgeovn, koketopp, stekeovn, ventilator og kombiskap (min. 
175 cm) 

 Plass til spisebord og stoler til 14 
 Tilrettelagt for tilkobling av vanndispenser og kaffeautomat 

 
ID 21  Møterom  

 Plass til møtebord og stoler til 14 
 Skal ligge ved siden av ID 20, med mulighet for å åpne opp ved evt. 

kurs/større møter.  
 Må kunne skjermes for innsyn. 
 Møteromsfasiliteter med prosjektor, lerret m.m. 
 Mulighet til å snu prosjektor mot hel hvit vegg ved større møter, 

og det er åpent mellom ID 20 og ID 21. 
 

ID 22  Medisinrom 
 Kun tilgang for klarert medisinsk personell 
 Ingen vindu 
 Håndvask 
 Vaskekum 
 Medisinblandeskap/avtrekkskap i henhold til forskrift om 

legemiddelhåndtering 
 Låsbart narkotikaskap 
 Kjøleskap (min. 150 cm) tilpasset medisinoppbevaring 
 2 arbeidsstasjoner (utstyres som kontorplass), integrert i 

innredning (åpent under benkeplate) 
 Plass til liten skriver på benk (A4) 

 
ID 23  Lager 

 Utslagsvask, stor nok til å kunne skylle 50cm pads til gulvmaskin 
 

ID 24  WC 
 

ID 25  HCWC 
 

ID 26  Korridor 
 Plass til liten sofa 
 Må være avstengt fra andre funksjoner i huset, med tilgang til kun 

hjemmetjenesten.  
 

Funksjonsområde: 

C Avlastningsrom/ 

behandling 

Avlastningsrom/behandlingsrom  
 
Med soverom og bad, som et «sykehjemsrom».  
 

ID 27  Avlastningsrom/behandling 
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 Sykeseng og nattbord 
o Må kunne plasseres ut fra vegg og inntil vegg 

 Takheis fra seng til bad 
 Leselampe ved seng 
 Snortrekk ved seng for alarmering til hjemmetjeneste 
 Snortrekk ved lenestol (evt. lang nok snor fra seng til lenestol) 
 Garderobeskap 
 Plass til lenestol og bord 
 Tilstrekkelig med stikkontakter ved seng og lenestol til tilkobling av 

diverse utstyr og sensorer 
 TV på vegg (hensiktsmessig plassert i forhold til seng og lenestol) 

 
ID 28  Bad 

 HCWC 
 Toalett og vask skal ha elektrisk heve-/senkefunksjon 
 Dusj med garnityr 
 Dusjsete (fastmontert) 
 Takheis fra seng til bad 
 Dør tilpasset takheis 
 Snortrekk for alarmering til hjemmetjeneste 
 Sklisikkert gulv 
 Gode håndtak for sikker forflytning 
 Speil, søppelbøtte og toalettbørste 
 Skap til oppbevaring av toalettsaker 
 Knagger til håndduk m.m. 
 Alt inventar skal være veggmontert 

 
Funksjonsområde: 

D Offentlig 
tannhelsetjeneste 

Lokaler for utleie til offentlig tannhelsetjeneste. 
 
NB: Se alle vedlegg for offentlig tannhelsetjeneste. Alle krav skal ivaretas.  
 
Må kunne komme frem til behandlingsrom med båre. 
 

ID 29  Resepsjon/venterom 
 Resepsjonsdisk 
 Venteplasser 

 
ID 30  Behandlingsrom 

 Se egne spesifikasjoner for offentlig tannhelsetjeneste 
 

ID 31  Lager/laboratorium 
 Se egne spesifikasjoner for offentlig tannhelsetjeneste 

 
ID 32  Steriliseringsrom 

 I sammenheng med behandlingsrom 
 Se egne spesifikasjoner for offentlig tannhelsetjeneste 
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ID 33  Motorrom  

 For plassering av luftkompressor og sugemotor. 
 Sugemotor må ha utblåsningsrør til friluft. 
 NB: Utstyr produserer en del støy og varme, og det må håndteres 
 Motorrom skal deles med privat tannlege, men utstyr og opplegg 

skal være adskilt 
 Motorrom skal helst være i etasjen under tannlegekontor 
 Se egne spesifikasjoner for offentlig tannhelsetjeneste 

 
Funksjonsområde: 

E Privat 
tannhelsetjeneste 

Lokaler for utleie til privat tannlege.  
 
Som ved offentlig tannhelsetjeneste, må også lokalene til privat tannlege 
hensynta strålingsfare.  
 
Gjenbruk av utstyr og mye innredning fra eksisterende lokaler til privat 
tannlege. Detaljer avklares i avstemningsfasen. 
 
Se forøvrig spesifikasjon for offentlig tannhelsetjeneste også her.  
 
Må kunne komme frem til behandlingsrom med båre. 
 

ID 34  Resepsjon 
 Resepsjonsdisk 
 Plass til bord og to stoler for ventende pasienter 

 
ID 35  Behandlingsrom 

 Privat tannlege ønsker gjenbruk av innredning på behandlingsrom. 
Denne innredningen har to vasker. Må påregnes tilpasning og 
justering av innredning. 

 Det må være mulighet for tilkobling av PC-utstyr i forbindelse med 
innredningen 

 Tannlege ønsker gjenbruk av tannlegestol. Infrastruktur/teknisk 
opplegg må være tilpasset denne.  

 Se spesifikasjoner for offentlig tannlege mtp. strålingsvern.  
 Det må påregnes noe koordinering med privat tannlege mtp. 

oppsett/gjenbruk av utstyr.  
 

ID 36  Laboratorium 
 Se spesifikasjoner for offentlig tannlege 

 
ID 37  Steriliseringsrom 

 Se spesifikasjoner for offentlig tannlege 
 

ID 38  Lager 
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ID 39  Pauserom 
 Plass til en stol og et lite bord. Kun til sporadisk bruk mellom 

pasienter.  
 

ID 40  Motorrom  
 Se ID 33. 

 
Funksjonsområde: 

F Legesenter 

Det skal være skyvedører der det er hensiktsmessig. Må sikre at 
klassifisering for lyd og brann er forskriftsmessig.  

ID 41  Venterom 
 Plass til 7-10 ventende pasienter 
 Plass til lekehjørne for barn 
 Utsyn fra resepsjon til venterom 
 Tilkomst til sluse for resepsjon via venterom 
 Opplegg til vanndispenser 
 Opplegg til betalingsautomat 
 Betalingsautomat skal være synlig fra resepsjon 

 
ID 42  Sluse 

 Ved venterom, i tilknytning til resepsjon 
 For fortrolige samtaler med resepsjon 

 
ID 43  Resepsjon 

 Ved venterom, i tilknytning til sluse for fortrolige samtaler 
 Luke/vindu som kan åpnes/lukkes mot sluse (NB: Må ivareta 

sikkerheten til resepsjonisten, samt at veggen mellom 
resepsjon/sluse må ivareta lydkrav for fortrolige samtaler i 
resepsjonen).  

 1 kontorplass 
 Kontorplass skal vende mot sluse 
 Må ha plass til skriver/kopi og makuleringsmaskin 
 Tilrettelagt for lading av mobile enheter for ansatte (mobiler, 

nettbrett, etc.) 
 Må ha utsyn til betalingsautomat og venterom 

 
ID 44  Kontor 

 1 kontorplass 
 

ID 45  Arkiv 
 I nær tilknytning til resepsjon (kan inngå i resepsjonens arealer) 
 Rullearkiv, med fast endestasjon (muligens gjenbruk av dagens 

system) hyller med innsats på begge sider 
 Må være brannsikkert 
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ID 46  Laboratorium 
 Må være i tilknytning til HCWC for pasienter 
 Må være i nærhet av skyllerom 
 Må ha plass til undersøkelses-/blodprøvestol 
 Må ha plass til prøvetaking ved siden av denne 
 Må ha håndvask i tillegg til vaskekum 
 Luke for urinprøve fra HCWC for pasienter 
 Mobilt punktavsug over benk 
 Må være venteplass for pasienter i korridor utenfor laboratorium 
 Rikelig med skap og benkeplass 
 Legge til rette for PC-stasjon i forbindelse med innredning, evt. 

sette av plass til 1 kontorplass 
 

ID 47  HCWC 
 I tilknytning til laboratorium. 
 Luke for urinprøver til laboratorium.  

 
ID 48  Lager 

 Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel 
 Plass til tørkestativ 
 Utslagsvask 
 Åpne lagerhyller 

 
ID 49  Skyllerom 

 Håndvask 
 Innredning med vask og instrumentvasker/-desinfiserer 
 I nær tilknytning til skadestuer og laboratorium 

 
ID 50  Legekontor 1 

 1 kontorplass 
 2 stoler til pasient 
 Undersøkelsesbenk, må kunne snus i rommet 
 Håndvask 
 Direkte inngang til et undersøkelsesrom  

 
ID 51  Legekontor 2 

 Som ID 50 
 

ID 52  Undersøkelsesrom 
 Plass til gynekologstol 
 Håndvask 
 Knaggrekke til å henge fra seg klær etc.  
 Dersom flere legekontor har tilgang til samme undersøkelsesrom, 

må rommet kunne låses fra innsiden med vrider når det er i bruk 
 



  

Side 12 av 17 
 

ID 53  WC 
 WC i korridor for ansatte 

 
ID 54  Korridor 

 Ventesone laboratorium. Minst 2 stoler.  
 Dør til område for legevakt og skadestuer m.m. må kunne stenges 

fra resterende legesenter etter normal åpningstid. 
 Legevakt skal ha tilgang til resterende legesenter.  

 
Funksjonsområde: 

G Legevakt/akutt 

Inngang til akuttmottak må være skjermet, slik at en ambulanse kan kjøre 
inntil, og pasienttransport mellom ambulanse og akuttmottak er skjermet 
for vær, vind og innsyn. 
 
Det må være mulig å komme til legevakt og skadestue med både båre og 
seng.  
 
Ytterdør ved legevakt-/akuttkorridor må ha dørkikkert og 
ringeklokke/porttelefon med lyd og videoovervåking til legevakt for 
pasienter etter ordinær åpningstid. 
 
Det skal også være videoovervåking av ventearealet for legevakten.  
 

ID 55  Skadestue 1  
 1 kontorplass 
 1 undersøkelsesbenk 
 Må ha plass til å kunne snu rundt båre på siden av 

undersøkelsesbenk 
 Tilstrekkelig med lys over undersøkelsesbenk 
 Undersøkelsesbenk må være plassert slik at det kan jobbes fra alle 

sider av denne 
 Håndvask 
 Må ha tilstrekkelig oppbevaringsplass for utstyr 
 Sluk i gulv 
 Slange til å spyle gulv  

 
ID 56  Skadestue 2 

 Som ID 55 
 

ID 57  Lager 
 Lager for legevakt/akuttmottak 
 Til krykker, rullestol etc. for utlån utenfor hjelpemiddelsentralens 

åpningstid.  
 

ID 58  HCWC 
 

ID 59  WC 



  

Side 13 av 17 
 

 
ID 60  Legevaktkontor 

 1 kontorplass 
 2 stoler til pasient 
 Undersøkelsesbenk, må kunne snus i rommet 
 Håndvask  
 I tilknytning til skadestuer og skyllerom. 
 Legges til rette for tilkobling og oppsett av videokonferanseutstyr 
 Plass til konferansebord og 4 stoler 
 Må kunne stenges fra resterende legesenter etter normal 

åpningstid.  
 Må ha tilgang til pauserom etter ordinær åpningstid (i 2. etasje).  
 Legges til rette for vanndispenser i korridor i tilknytning til legevakt 

 
ID 61  Sluse/akuttkorridor 

 Bred nok til å kunne snu båre og seng  
 Ventesone med 2 stoler, til pasienter til legevakt, eller pårørende til 

pasienter i skadestue. 
 

Funksjonsområde 

G Dagaktivitetssenter 

Dagaktivitetssenteret skal ligge i tilknytning til allrommet mellom helsehus 
og kommunehus, med mulighet for å åpne vegger mot mellombygget ved 
større arrangement.  Her skal det være aktivitets- og samlingsrom med 
kjøkken.  
 
I tilknytning til dagaktivitetssenteret skal det også være et trimrom.  
Trimrommet skal være tilgjengelig for ansatte og beboere i helsehuset. 
 

ID 62  Oppholdsrom/cafe 
 Aktivitets- og samlingsrom med kjøkken 
 Kjøkken skal leveres med kjøleskap, kombiskap, platetopp, 

avtrekk, stekeovn, microbølgeovn, samt fast kjøkkeninnredning for 
tilberedning av tørrmat, oppvarming og lagring av mat.  

 Kjøkken skal utstyres med oppvaskmaskin/steamer (hurtigvasker) i 
arbeidshøyde, med nødvendig spylekar og avrenningssone for god 
håndtering/arbeidsflyt med skitten og ren oppvask 

 Mulighet for enkel cafe, med salg av kaffe og mat levert av 
eksterne leverandører 

 Spisebord m/stoler til 12 
 2 sofagrupper 
 Minst 1 sofa må være stor nok til å kunne legge ned en voksen 

ved evt. akutt situasjon, til hjelp kommer 
 TV-hjørne, TV med dekoder 
 Mulighet for kurs/konferanse, med AV-utstyr som lerret, fremviser 

og nødvendig opplegg for tilkobling 
 Adkomst til treningsrom 
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 Må kunne åpnes og sambrukes med allrom ved behov/større 
arrangement, men være skjermet for innsyn når det ikke er åpent 

 Opplegg for vanndispenser 
 

ID 63  Garderobe 
 Plass for brukere av dagaktivitetssenteret til å henge fra seg 

ytterklær, samt sette fra seg rullatorer m.m. 
 Knaggrekke, hattehylle, skohylle 

 
ID 64  WC 

 
ID 65  HCWC 

 
ID 66  Lager/ Stoler og bord 

 Utslagsvask stor nok til å kunne skylle 50cm pads til gulvmaskin 
 Plass til ekstra stoler og bord for større arrangement.  

 
ID 67  Treningsrom 

 Egen inngang fra dagaktivitetssenter 
 Egen inngang for øvrige brukere, m/vindfang el. lignende for å 

bytte sko, henge opp jakke.  
 Ribbevegg, 2 bredder 
 Plass til 2 ergometersykler, romaskin, 2 tredemøller, 

benkpressapparat, stativ for manualer e.l. 
 Mulighet til å henge slynge i tak 
 Håndvask 

 
ID 68  Lager treningsrom 

 For løst treningsutstyr 
 

Funksjonsområde 

I Annet 

 

ID 69  Allrom 
 Gjennomgang fra parkering til sørvendt uteområde m/hage, 

lekeplass, trimapparater og strandpromenade.  
 Mulighet for å justere åpningstid for publikum utover 

kommunehusets åpningstider.  
 Sammenkobling mellom helsehus og kommunehusets 1. og 2. 

etasje 
 Heis og trapp til øvre etasjer i både helsehus og kommunehus må 

være her 
 Felles møteplass for beboere, brukere og befolkningen forøvrig 
 Planlegges for ulike aktiviteter 



  

Side 15 av 17 
 

 Høytaleranlegg med god gjengivelse av musikk og tale, inkludert 
forsterker, trådløs mikrofon, cd-spiller, mulighet til tilkobling av 
f.eks. mobiltelefon og bærbar PC for avspilling av musikk. Det skal 
medtas låsbart skap med hjul for oppbevaring av forsterker m.m.  

 Planlegges slik at det er mulig å ha underholdning i form av 
forestilling/musikk i et hjørne/en plass.  

 Et sted for å knytte bånd mellom ulike generasjoner 
 Inngang til dagaktivitetssenter skal være herfra.  
 Skal kunne åpne vegg til dagaktivitetssenteret, ved større 

aktiviteter/arrangement.  
 Inngang til omsorgsboliger og kommunehus skal være her. 
 Akustikk må være gjennomtenkt 
 Rommet må være universelt utformet, også med tanke på lyd og 

orientering 
 Plass til sittegrupper og benker 

 
ID 70  WC v/allrom 

 For publikum. Tilgjengelig fra allrommet. 
 

ID 71  HCWC v/allrom 
 For publikum. Tilgjengelig fra allrommet.  

 
ID 72  Inngang/trapperom 1. etasje østfløy 

 
ID 73  Sluse fra parkering 1. etasje østfløy 

 
ID 74  Vaktmesterbod 

 
ID 75  Traforom 

 
ID 76  Energisentral/varmebrønner 

 
ID 77  Carport østfløy 

 Parkering under tak for beboere, vaktmestere og 
oppmålingsingeniør 

 3 HC-parkeringsplasser 
 7 ordinære parkeringsplasser 
 Ikke behov for tette vegger, tilstrekkelig med søyler og tak 
 Lagt til rette for el-billading 

 
ID 78  Felles WC 1. etasje østfløy 

 For publikum og pasienter til legekontor og tannhelsetjeneste 
 

ID 79  Felles HCWC 1. etasje østfløy 
 For publikum og pasienter til legekontor og tannhelsetjeneste 
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ID 80  Renholdssentral 
 Utslagsvask, stor nok til å skylle 50cm pads til gulvmaskin 
 Må ha vaskemaskin til desinfisering av mopper og vaskekluter 
 Plass til tørketrommel 
 Må ha kjøleskap til vaskekluter og gulvmopper 
 Plass til vasketralle og gulvbehandlingsmaskin 
 Ladestasjon med timer til gulvbehandlingsmaskin 
 Sluk i gulv med rist (industrisluk med sandfanger) 
 Slange til å spyle gulvbehandlingsmaskin, varmt og kaldt vann 

 
ID 81  Felles avfallsrom 

 Avfallssjakter fra omsorgsboligene skal ledes hit 
 Må ha kjøling 
 Plass til rest, bio, papir, plast, metall/glass 
 Risikoavfall – helse 
 Pappresse 
 Sluk i gulv, og slange til å spyle gulv og dunker 

 
ID 82  Felles damegarderobe m/dusj og WC 

 For ansatte i en av byggets funksjoner 
 Låsbare garderobeskap til min. 60 stk. Z-skap med sittebenk. 
 Plass til skittentøystralle for hjemmetjenesten. Ca 50 cm bred og 

dyp. 
 2 låsbare hyllereoler for lager med rene klær/uniform til 

hjemmetjenesten 
 

ID 83  Felles herregarderobe m/dusj og WC 
 For ansatte i en av byggets funksjoner 
 Låsbare garderobeskap til min. 30 stk. Z-skap med sittebenk. 
 Plass til skittentøystralle for hjemmetjenesten. Ca 50 cm bred og 

dyp. 
 1 låsbar hyllereol for lager med rene klær/uniform til 

hjemmetjenesten 
 

ID 84  Felles HC-garderobe m/dusj og WC 
 For ansatte i en av byggets funksjoner 
 Skapplass til min. 2 stk.  

 
ID 85  HCWC 2. etasje østfløy 

 For pasienter til tannhelsetjenestene, må derfor være i nær 
tilknytning til både privat og offentlig tannhelsetjeneste 
 

ID 86  Korridor mellom tannleger 
 

ID 87  Felles møterom 2. etasje 
 Møterom tilgjengelig for husets funksjoner 
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 (Hjemmetjenesten har eget møterom) 
 Møteromsfunksjonalitet som prosjektor, lerret o.l.  
 Bord og stoler til min. 12 stk  

 
ID 88  Felles pauserom 2. etasje 

 Pauserom for ansatte ved husets funksjoner 
 (Hjemmetjenesten har eget pauserom) 
 Kjøkkenhjørne 
 Håndvask 
 Liten sofa m/ lite sofabord 
 Hvilestol m/lite bord 
 Spisebord og stoler til 10 stk.  
 TV med dekoder 

 
ID 89  Trapperom/gang, 2. etasje østfløy 

 Må kunne ta heis, og kunne komme frem til 
avlastningsrom/behandling (ID 27) og omsorgsboligene med båre 
og seng.  
 

ID 90  Trapperom/gang, 3. etasje østfløy 
 Må kunne ta heis, og kunne komme frem til omsorgsboligene med 

båre og seng. 
 

ID 91  Teknisk rom stort 
 Areal avsatt til teknisk utstyr 

 
ID 92  Teknisk rom mindre 

 Areal avsatt til teknisk utstyr 
 

ID 93  Dataskap 
 Se funksjonsbeskrivelse 

  
ID 94  Frittstående carport hjemmetjeneste (opsjon) 

 Parkering under tak avsatt til hjemmetjenesten 
 Må være i nærheten av utgang/snarvei fra hjemmetjenesten 
 Tilrettelagt for elbillading.  
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36 Ventilasjonsanlegg. 
 
Ventilasjon med vannbåret varme. 
Tabell viser I/O som er minimum for å oppnå ønsket automatiseringsgrad. 
 

Komponent 
med 
funksjonskode 

Funksjon AI AU DI DU Enhet Kommentar 

RP40_PV Trykk i tilluftskanal X       Pa   

RP50_PV Trykk i fraluftskanal X       Pa   

RT90_MV Temp. i inntak X       °C   

RT40_PV Temp. i behandlet tilluft X       °C   

RT50_MV Temp. i samlet fraluft X       °C   

RT54_MV Temp. i avkast før vifte X       °C   

RT55_PV Temp. i varmebatteri X       °C   

LV40_C1 Varmebatteri pådrag   X     %   

QF40_D1 Luftvakt tilluft     X   Av/På 
Programpunkt for 
alarm 

QF50_D1 Luftvakt fraluft     X   Av/På 
Programpunkt for 
alarm 

XS02_A1 Pumpe batteri servicebryter      X   Normal/Alarm   

JP40_A1 Pumpe varmebatteri feil      X   Normal/Alarm   

JP40_S1 Pumpe varmebatt. start       X Av/På   

LX01_C1 Varmegjenvinner pådrag   X     %   

LX01_A1 Varmegjenvinner frek.omf. feil     X   Normal/Alarm   

LX01_S1 Varmegjenvinner start       X Av/På   

JV40_A1 Tilluftsvifte frek. omf. feil     X   Normal/Alarm   

JV40_C1 Tilluftsvifte pådrag   X     %   

JV40_S1 Tilluftsvifte start       X Av/På   

JV50_A1 Fraluftssvifte frek. omf. feil     X   Normal/Alarm   

JV50_C1 Fraluftsvifte pådrag   X     %   

JV50_S1 Fraluftssvifte start       X Av/På   

QD40_A1 Filtervakt tilluft     X   Normal/Alarm   

QD50_A1 Filtervakt fraluft     X   Normal/Alarm   

KA40_S1 Spjeld inntak       X Av/På   

KA50_S1 Spjeld avtrekk       X Av/På   

RY40_A1 Brannsignal     X   Normal/Alarm   

XO01_D1 Driftsforlenger ventilasjon     X   Av/På Forsinkelse er stillbar 

XS01_D1 Systemvender PÅ (manuell)     X   Av/På Visning: av/på/auto 

XS01_D2 Systemvender AUTO (manuell)     X   Av/På   

XX01_S1 Fellesfeil       X Av/På   

 

Programfunksjoner: 

SX01 Temperaturregulator for lufttemperatur, avtrekkskompensert tilluft 

SX02 Temperaturregulator for varmebatteri m/stopp og drifts børverdier. 

SX03 Trykkregulator for tilluft, forstilling fra ønsket viftekapasitet. 

SX04 Trykkregulator for fraluft, forstilling fra ønsket viftekapasitet. 

RW01 Virkningsgradsberegning for varmegjenvinner. 
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Ventilasjon med vannbåret varme. 
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Styring: 
JV40 (Aggregatet) skal ha lokal vender for av/på/auto. Innstilling skal kunne leses på SD-anlegg. 

Viftekapasitet i % settes via programpunkt (_KMD), settes normalt via urfunksjon, men skal 
kunne overstyres med manuell kommando. 100% tilsvarer innregulert trykk i tilluft/fraluft, ved 
lavere verdi reduseres trykkene prosentvis likt. 
Forlenget drift via impulsbryter tilkoblet timerfunksjon i undersentral (normal 2 timer). 
Viftekapasitet skal kunne senkes ved lav temp. ved RT90. 
Aggregat skal stoppe ved frostfare på RT55, pumpefeil på JP40, avslått servicebryter XS02, feil 
på LX01 og brannsignal på RY40. 

JV50 Styres av JV40 og starter/stopper med denne. 
JP40 Driftsvalg via programpunkt til av/på/auto, i stilling auto stopper pumpe ved høy utetemperatur. 
  Ved stopp mosjoneres pumpe døgnlig. 
KA40 Åpner før start av JV40, stenger via fjærretur ved stopp. 
KA50 Åpner/lukker ved start/stopp av JV50. 
 
Regulering: 
SX01 Regulatorfunksjon styrer temperaturen ved RT40 med forstilling fra RT50 etter kurve med 
  maks og min. verdier (fralufts kompensert tilluft). Børverdi skal kunne endres via urfunksjon. 
  Beregnet børverdi for tilluft skal kunne leses av. 
  Pådrag gis ved først å øke turtall på LX01 deretter påslipp av varme via SB40. 
SX02 Regulatorfunksjon for RT55 børverdi 25°C ved stopp og 10°C ved drift av JV40. Pådrag 
  via SB40. 
SX03 Regulatorfunksjon for RP40, børverdi forstilles av ønsket viftekapasitet (_KMD). Pådrag via 
  LR40. 
SX04 Regulatorfunksjon for RP50, børverdi forstilles av ønsket viftekapasitet (_KMD). Pådrag via 
  LR40. 
Oppstartsekvens: Ved start av JV40 skal varmegjenvinner alltid gå til fullt pådrag for hindring av 
  frostutslag og renblåsing. 
 
Melding: 
RW01 Funksjon for virkningsgradsberegning for varmegjenvinner. Skal benytte temperaturene ved 
  RT50, RT54 og RT90 til beregning. Ønsket alarmgrense skal stilles inn. Alarm undertrykkes 
  når det er lite eller ingen bruk av varmegjenvinneren. 
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Ventilasjon med elektrisk varme. 
Tabell viser I/O som er minimum for å oppnå ønsket automatiseringsgrad. 
 

Komponent 
med 
funksjonskode 

Funksjon AI Au DI DU Enhet Kommentar 

RP40_PV Trykk i tilluftskanal X       Pa   

RP50_PV Trykk i fraluftskanal X       Pa   

RT90_MV Temp. i inntak X       °C   

RT40_PV Temp. i behandlet tilluft X       °C   

RT50_MV Temp. i samlet fraluft X       °C   

RT54_MV Temp. i avkast før vifte X       °C   

LV40_C1 Varmebatteri pådrag   X     %   

LV40_S1 Varmebatteri innkoble       X Av/På   

QF40_D1 Luftvakt tilluft     X   Av/På 
Programpunkt for 
alarm 

QF50_D1 Luftvakt fraluft     X   Av/På 
Programpunkt for 
alarm 

QT48_A1 Varmebatteri overopphetningstermostat.      X   Normal/Alarm   

QT49_A1 Varmebatteri branntermostat     X   Normal/Alarm   

LX01_C1 Varmegjenvinner pådrag   X     %   

LX01_A1 Varmegjenvinner frek.omf. feil     X   Normal/Alarm   

LX01_S1 Varmegjenvinner start       X Av/På   

JV40_A1 Tilluftsvifte frek. omf. Feil     X   Normal/Alarm   

JV40_C1 Tilluftsvifte pådrag   X     %   

JV40_S1 Tilluftsvifte start       X Av/På   

JV50_A1 Fraluftssvifte frek. omf. Feil     X   Normal/Alarm   

JV50_C1 Fraluftsvifte pådrag   X     %   

JV50_S1 Fraluftssvifte start       X Av/På   

QD40_A1 Filtervakt tilluft     X   Normal/Alarm   

QD50_A1 Filtervakt fraluft     X   Normal/Alarm   

SS40_S1 Spjeld inntak       X Av/På   

SS50_S1 Spjeld avtrekk       X Av/På   

RY40_A1 Brannsignal     X   Normal/Alarm   

XO01_D1 Driftsforlenger ventilasjon     X   Av/På Forsinkelse er stillbar 

XS01_D1 Systemvender PÅ (manuell)     X   Av/På Visning: av/på/auto 

XS01_D2 Systemvender AUTO (manuell)     X   Av/På   

XX01_S1 Fellesfeil       X Av/På   

 

 

Programfunksjoner: 

SX01 Temperaturregulator for lufttemperatur, avtrekkskompensert tilluft 

SX02 Trykkregulator for tilluft, forstilling fra ønsket viftekapasitet. 

SX03 Trykkregulator for fraluft, forstilling fra ønsket viftekapasitet. 

RW01 Virkningsgradsberegning for varmegjenvinner. 
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Ventilasjon med elektrisk varme. 
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Styring: 
JV40 (Aggregatet) skal ha lokal vender for av/på/auto. Innstilling skal kunne leses på SD-anlegg. 

Viftekapasitet i % settes via programpunkt (_KMD), settes normalt via urfunksjon, men skal 
kunne overstyres med manuell kommando. 100% tilsvarer innregulert trykk i tilluft/fraluft, ved 
lavere verdi reduseres trykkene prosentvis likt. 
Forlenget drift via impulsbryter tilkoblet timerfunksjon i undersentral (normal 2 timer). 
Viftekapasitet skal kunne senkes ved lav temperatur ved RT90. 
Ved normal stopp skal LV40 kobles ut momentant mens viftene fortsetter å gå for avkjøling. 
Aggregat skal stoppe ved brannfare på QT49, feil på LX01 og brannsignal ved RY40. 

JV50 Styres av JV40 og starter/stopper med denne. 
KA40 Åpner før start av JV40, stenger via fjærretur ved stopp. 
KA50 Åpner/lukker ved start/stopp av JV50. 
 
Regulering: 
SX01 Regulatorfunksjon styrer temperaturen ved RT40 med forstilling fra RT50 etter kurve med 
  maks og min. verdier (fralufts kompensert tilluft). Børverdi skal kunne endres via urfunksjon. 
  Beregnet børverdi for tilluft skal kunne leses av. 
  Pådrag gis ved først å øke turtall på LX01 deretter legge inn effekt på LV40. 
SX02 Regulatorfunksjon for RP40, børverdi forstilles av ønsket viftekapasitet (_KMD). Pådrag via 
  LR40. 
SX03 Regulatorfunksjon for RP50, børverdi forstilles av ønsket viftekapasitet (_KMD). Pådrag via 
  LR40. 
Oppstartsekvens: Ved start av JV40 skal varmegjenvinner alltid gå til fullt pådrag for hindring av 
  frostutslag og renblåsing. 
 
Melding: 
RW01 Funksjon for virkningsgradsberegning for varmegjenvinner. Skal benytte temperaturene ved 
  RT50, RT54 og RT90 til beregning. Ønsket alarmgrense skal stilles inn. Alarm undertrykkes 
  når det er lite eller ingen bruk av varmegjenvinneren. 
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56 Sammensatte systemer, primært styring av rom. 
 
Romstyringen skal basere seg på LON profil 8020 (uten viftestyring). Det er ikke krav om LON, men 

basisfunksjonene skal være like. Hvert rom har et punkt for urstyring som kan sette rommet i 

brukermodus: 

Opptatt (occupied) 

Standby (standby) 

Ledig (unoccupied) 

Hvis tilstededetektor er i bruk skifter rommet bruksmodus mellom opptatt og ledig. 

 

Bruksmodus Setpunkt

varme

Setpunkt

kjøling

Setpunkt

inngang

Kalkulert setpunkt

varme modus

Opptatt

Standby

Ledig

21°C

19°C

16°C

23°C

28°C

25°C
21°C

-

Kalkulert setpunkt

kjøling modus

20°C

16°C

18°C

22°C

28°C

24°C

Anbefalte innstillinger med resultater (kalkulerte setpunkt).

 
 

 
Alle rom med tilhørende styring skal ha programmerte og tilgjengelige objektene for: 
 

Funksjon Til regulator Fra regulator 

Temperatur *Settpunkt *Romtemperatur 

Temperatur *Urpunkt (bruksmodus) *Kalkulert settpunkt 

Temperatur *Energiutkobling *Varmepådrag 

Temperatur  *Kjølepådrag 

Modus  *Rommets bruksmodus 

Modus  *Tilstededetektor 

CO2 Settpunkt CO2 i rom 

CO2  Pådrag VAV, (til og fra) 

Lys Settpunkt Lysnivå i rom 

Lys  Lystenning 

Lys  Lyspådrag 

*) Skal alltid være med. Punktene for CO2 og lys kun der dette brukes. 
Se vedlagte adressesystem for punktnavn og objekttyper. 
 
Lysstyring skal kunne følge samme tilstededetektor som temperaturreguleringen og ha egen 
tidsforsinkelse for utkobling etter ikke registrert tilstedeværelse. Lys skal også kunne tennes via 
bryter, programpunkt og tidsprogram i automasjonsanlegg. FUNKSJON SKAL AVKLARES MED 
MOLDE EIENDOM KF FØR PROSJEKTERING STARTER. 
 
Urstyring skal foretas oppdelt i fløyer der urpunktene for de forskjellige rommene blir gruppert 
sammen til et felles urpunkt for hver fløy. Det skal være mulig for bruker å velge/endre hvilke 
rom som tihører hver fløy (gruppe). 
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32 Varmeanlegg. 
 
Varmeanlegg med varmepumpe. 
Tabell viser I/O som er minimum for å oppnå ønsket automatiseringsgrad. 
 
 
 

Komponent 
med 
funksjonskode 

Funksjon AI AU DI DU Enhet Kommentar 

RT90_MV Temp. ute luft nordside bygg X       °C Luftemperatur 

RT40_PV Temp. turvann varmeproduksjon X       °C   

RT50_MV Temp. retur varmeproduksjon X       °C   

RT20_MV Temp. fra energibrønner X       °C   

RT30_MV Temp. til energibrønner X       °C   

RT31_MV Temp. retur energibrønn 1 X       °C   

RT32_MV Temp. retur energibrønn 2 X       °C   

RT33_MV Temp. retur energibrønn 3 X       °C (* 

RP40_MV Trykk i ekspansjon varm krets X       bar   

RP30_MV Trykk i ekspansjon kald krets X       bar   

IK01_A1 Varmepumpe feil     X   Normal/Alarm   

IK01_D1 Varmepumpe drift     X   Av/På   

IK01_S1 Varmepumpe start       X Av/På   

IK01_C1 Varmepumpe settpunktsinngang   X     °C   

IK01_MV Varmepumpe pådrag X       %   

IE01_A1 El.kjel feil     X   Normal/Alarm   

IE01_D1 El. kjel på     X   Av/På   

IE01_S1 El. kjel start       X Av/På   

IE01_C1 El.kjel settpunktsinngang   X     °C   

IE01_MV El.kjel pådrag X       kW   

JP30_A1 Sirkulasjonspumpe  kald krets feil     X   Normal/Alarm   

JP30_S1 Sirkulasjonspumpe  kald krets start       X Av/På   

JP31_A1 Sirkulasjonspumpe  kald krets feil     X   Normal/Alarm   

JP31_S1 Sirkulasjonspumpe  kald krets start       X Av/På   

JP40_A1 Sirkulasjonspumpe  varm krets feil     X   Normal/Alarm   

JP40_S1 Sirkulasjonspumpe varm krets start       X Av/På   

JP41_A1 Sirkulasjonspumpe varm krets feil     X   Normal/Alarm   

JP41_S1 Sirkulasjonspumpe varm krets start       X Av/På   

(* Alle brønner skal ha returtemperatur måling 
      

        Programfunksjoner: 
      SX01 Utekompensert settpunktsforstilling til VP 
      SX02 Utekompensert settpunktsforstilling til el.kjel 
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Varmeanlegg fjernvarme. 
Tabell viser I/O som er minimum for å oppnå ønsket automatiseringsgrad. 
 

Komponent 
med 
funksjonskode 

Funksjon AI AU DI DU Enhet Kommentar 

RT90_MV Temp. ute nordside bygg X       °C   

RT40_PV Temp. turvann varmeproduksjon X       °C   

RT50_MV Temp. retur varmeproduksjon X       °C   

RP40_MV Trykk i ekspansjon hovedkrets X       bar   

SB40_C1 Varmepådrag ventil fjernvarme   X     %   

JP11_A1 Sirkulasjonspumpe hovedkrets feil     X   Normal/Alarm   

JP11_S1 Sirkulasjonspumpe hovedkrets start       X Av/På   

JP12_A1 Sirkulasjonspumpe hovedkrets feil     X   Normal/Alarm   

JP12_S1 Sirkulasjonspumpe hovedkrets start       X Av/På   

        

Programfunksjoner:       

SX01 Temperaturregulator for turvannstemperatur forstilt fra utetemperatur.  
 
 
Varmekurs. 
Tabell viser I/O som er minimum for å oppnå ønsket automatiseringsgrad. 
 

Komponent 
med 
funksjonskode 

Funksjon AI AU DI DU Enhet Kommentar 

RT90_MV Utetemp. fasade varmekurs X       °C   

RT40_PV Temp. turvann varmekurs X       °C   

RT50_MV Temp. retur varmekurs X       °C   

SB40_C1 Varmepådrag ventil varmekurs   X     %   

JP40_A1 Pumpe varmekurs feil     X   Normal/Alarm   

JP40_S1 Pumpe varmekurs start       X Av/På   

        

Programfunksjoner:       

SX01 Temperaturregulator for turvannstemperatur forstilt fra utetemperatur.  

 Urfunksjon for dag/natt/ferie temperatur.       
 
 
Styringer av pumper i varmeanlegg: 
Alle pumper skal ha velgerfunksjon i program for av/på/utetemp. ved stopp skal pumpe mosjoneres 
en gang pr. døgn. Doble pumper skal i tillegg ha ”tvillingpumpe funksjon” der feil på driftspumpe  
starter pumpe som står, pumpene skal veksle på å være driftspumpe etter innstillbart tidsintervall. 
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31 Sanitæranlegg. 
 
Varmtvann kjeleanlegg. 
Tabell viser I/O som er minimum for å oppnå ønsket automatiseringsgrad. 

Komponent 
med 
funksjonskode 

Funksjon AI AU DI DU Enhet Kommentar 

RT40_MV Temp. tur oppvarming bereder X       °C   

RT50_MV Temp. retur oppvarming bereder X       °C   

RT41_PV Temp. i bereder (start lading) X       °C   

RT42_MV Temp. varmt tappevann X       °C   

SB40_C1 Varmepådrag ventil varme   X         

JP40_A1 Sirk. pumpe lading bereder, feil     X   Normal/Alarm   

JP40_S1 Sirk. pumpe lading bereder, start       X Av/På   

JP41_A1 Sirk. pumpe varmt tappevann feil     X   Normal/Alarm   

JP41_S1 Sirk. pumpe varmt tappevann start       X Av/På   

NW01_S1 Varme i varmtvannsbereder       X Av/På 
_S2.._Sn ved flere 
trinn 

        

Programfunksjoner:       

_KMD Valg oppvarming tappevann, kjel eller el.       

SX01 
Temperaturregulator varmeanleggsoppvarming 
bereder       

SX02 
Temperaturregulator for el.elements oppvarming 
bereder       

 
 
Varmtvann fjernvarme. 
Tabell viser I/O som er minimum for å oppnå ønsket automatiseringsgrad. 

Komponent 
med 
funksjonskode 

Funksjon AI AU DI DU Enhet Kommentar 

RT40_PV Temp. tur oppvarming bereder X       °C   

RT50_MV Temp. retur oppvarming bereder X       °C   

RT41_PV Temp. i bereder (start lading) X       °C   

RT42_MV Temp. varmt tappevann X       °C   

SB40_C1 Varmepådrag ventil fjernvarme   X         

JP40_A1 Sirk. pumpe lading bereder, feil     X   Normal/Alarm   

JP40_S1 Sirk. pumpe lading bereder, start       X Av/På   

JP41_A1 Sirk. pumpe varmt tappevann feil     X   Normal/Alarm   

JP41_S1 Sirk. pumpe varmt tappevann start       X Av/På   

        

Programfunksjoner:       

SX01 
Temperaturregulator varmetilførsel 
bereder       

SX02 Temperaturregulator lading av bereder       
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1. Generelt 
Prosjekteringsanvisningen sammen med rom- og funksjonsprogram utgjør Møre og 

Romsdal Fylkeskommunes kravspesifikasjon for planlegging, prosjektering og oppføring 

av fylkeskommunale tannklinikk. 

 

Prosjekteringsanvisningen og rom- og funksjonsprogram blir bilag til leiekontrakt for 

tannklinikken. 

Prosjekteringsanvisningen gir bl.a. føringer for de tekniske og bygningsmessige 

installasjoner som kreves for etablering av tannklinikken. 

 

Beskrivelsen innebærer at Fylkeskommunen ikke påtar seg noe ansvar for 

prosjekteringen. 

 

Utbygger er selv ansvarlig for oppfyllelse av de krav som til enhver tid gjelder for 

prosjektering av bygningsmessig tiltak og alle tekniske anlegg i alle deler tilfredsstille 

offentlige krav og forskrifter, være iht. til gjeldende TEKen, være i henhold til Norsk 

standard, monteres etter utstyrsleverandørens rettledning, og ellers være i henhold til 

tegninger og beskrivelse. 

 

Prosjekteringen, oppføringen og dokumentasjon for tannklinikken skal kvalitetssikres 

igjennom «BREEAM-NOR good eller bedre» regime uten at Møre og Romsdal 

Fylkeskommune krever selve sertifisering. 

 

Utbygger skal etablere web-hotell for prosjektet. Web-hotellet skal benyttes av utbygger 

gjennom hele prosjektet som felles base for utveksling og arkivering av tegninger og 

dokumenter. Møre og Romsdal Fylkeskommune skal ha tilgang til web-hotellet for 

klinikkarealet og annen relevant informasjon. 

 

Utbygger skal utarbeide en detaljert framdriftsplan som ivaretar prosjekterings- og 

byggefaser der alle prosesser som er nødvendig for å ferdigstille tannklinikken, innenfor 

frister/delfrister avtalt i kontrakten, skal være vist. 

 

Utbygger skal utarbeide beslutningsplan med frister for utbygger for å framlegge 

beslutningsgrunnlag og beslutningsfrister for Møre og Romsdal Fylkeskommune. 

 

Utbygger er også ansvarlig for at sikkerhet og eksisterende bygningskonstruksjon 

ivaretas. 

 

Prosjekteringsanvisningen kan fravike utførelsen i forhold til endelig valgte tekniske 

løsninger og utstyr. 

 

For tannklinikken forutsettes behandling av pasienter etter klassifisering ASA1 og ASA2. 

Det skal ikke utføres f.eks. dentoalveolær kjevekirurgi. 

 

Tannlegekontorer kommer inn under definisjonen i NEK 400: 710 medisinske områder. 

 

Entreprenøren må ha ITB koordinator for å sikre at fagene koordinere og tverrfaglige 

systemtester utføres korrekt. 
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Mål oppgitte på tegninger er absolutte, og evt. avvik må godkjennes av Møre og Romsdal 

fylkeskommune. 

 

Ved valg av materialer skal kvalitet, estetikk, miljø og ergonomiske forhold vurderes. Det 

skal ta hensyn til levetid og vedlikehold. 

 

Fargeforslag til vegger, tak, lister, dører og gulvbelegg må godkjennes av Møre og 

Romsdal Fylkeskommune. Fargevalg bør gi kontrast, slik det blir enkelt for synshemmede 

å orientere seg. Gulvoverflatene skal ikke være av lysfarge. Det skal benyttes produkter 

og løsninger med stor grad av vedlikeholds frihet. Det skal planlegges i forhold til aktuell 

bruk, FDV-kostnad og miljøbelastning. 

 

Entreprenør har ansvar for å holde byggeplassen ryddig og rent iht. Håndboken Rent Tørt 

Bygg, forebyggende helsevern i bygninger, Rif 2. utgave 2007 eller siste utgave og 

Prosjekteringsanvisning RTB fra Møre og Romsdal Fylkeskommune. 

 

Før hulrom, himlinger, fasadebenker, kanaler og lignende lukkes, skal der støvsuges og 

gjøres grundig rent og tilfredsstille kravene i NS Insta 800 kvalitetsnivå 4. 

 

Entreprenør sammen entreprenørens ITB koordinator er ansvarlig for at alle tverrfaglige 

grensesnitt og kontrolltester er utført og ut kvittert. 

 

Spørsmål ang. prosjektet (bygningsmessig /dentalutstyr) rettes til Møre og Romsdal 

Fylkeskommune v/ Bygg og Eigedomsavdelinga. 

 

 

2. Definisjoner 
Utleier / utbygger: 

Møre og Romsdal Fylkeskommune kontraktspart for leiekontrakt. 

 

Entreprenør(er): 

Utleierens / huseierens kontraktspart for utførelse av bygningsmessig tilpasning. 

 

Leietaker: 

Møre og Romsdal Fylkeskommune v/Fylkestannlegen. 

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune: 

Prosjektledelse på vegne av Fylkestannlegen: Møre og Romsdal Fylkeskommune v/Bygg- 

og Eigedomsavdelinga. 
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3. Bygning 

3.1 Generelt 
Bygningen skal i alle deler tilfredsstille offentlige krav og forskrifter og gjeldende TEK, og 

være i henhold til tegninger og beskrivelse. 

 

Klinikken skal sikres etter Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG) sine 

beskyttelseskrav B1. 

 

3.2 Bygningsmessig skjerming av rom for medisinsk røntgenbruk 

3.2.1 Generelt om røntgenskjerming 

Røntgenbeskyttelse av vegger mv i tannklinikker må være etter Statens Stråleverns 

bestemmelser. 

 

Statens strålevern har utarbeidet generelle anbefalinger for bygningsmessig skjerming 

for ulike kategorier av rom for medisinsk røntgenbruk. Se «Veileder 5: Veileder om 

medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur» på Statens strålevernets hjemmeside 

(www.nrpa.no). Direkte link til veileder:  

 

Tabellen og figuren nedenfor er en utdrag fra veilederen. 

 

 
 

http://www.nrpa.no/
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I tillegg vil følgende måtte ivaretas: 

BLY BAK EL-BOKSER – Av Statens Stråleverns generelle anbefalinger mht. skjerming av 

røntgenrom framgår følgende: 

"Etterskjerming ved diverse svekkinger: Der skjermingen svekkes pga. 

kabelgjennomføringer, sikringsskap, stikkdobbeltkontakter etc., må denne gjenopprettes 

på egnet måte. For rom der skjermingskravet ikke går helt til tak, kan gjennomføringer 

over henholdsvis 2,40 og 2,10 meters høyde foretas uten kompensasjon for 

skjermingstap." 

 

Statens Strålevern (Ingrid H Hauge) anbefaler videre at etterskjerming bør skje der det 

er gjort utsparinger i blyet for dobbeltkontakter, lysbrytere o.l. fra benkehøyde (ca. 

80cm) og opp til ca. 2 m over golv. Gjennomføringer kun for tilførsel av el til 

lysarmaturer over vasker og under overskap er det ikke nødvendig å etterskjerme. 

 

 
 
Figur: Etterskjerming 

 

Røntgenrom må ha solid spikerslag for røntgenapparater. 
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Eksempler for stråleskjerming og utførelse: se vedlegg 1 og 2. 

3.2.1 Røntgenskjerming for behandlingsrom 

Alle behandlingsrom har røntgenapparat montert på behandlingsstol. 

Nødvendig skjerming av innervegger ivaretas ved å montere 1mm blyplate eller 

alternativ bruke spesielle gipsplater som Norgips SAFEBOARD eller lignende. 

 

Behandlingsrom med røntgenapparat trenger ikke bly i dør hvis ikke røntgen strålen 

treffer direkte mot døren når det eksponeres på vanlig måte, når pasienten sitter i 

behandlingsstolen. Dersom døren er innen en vinkel på +- 15 grader ut av pasientens 

øre når denne sitter i behandlingsstol, skal døren skjermes. Møre og Romsdal 

Fylkeskommune planlegger for at røntgenstrål ikke treffer dør til behandlingsrom. 

 

3.2.2 Røntgenskjerming i OPG og røntgenrom 

I dette type rom må det i tillegg til vegger også beskyttes gulv og tak. Skjerming 

ivaretas ved å montere 2mm blyplate eller alternativ bruke spesielle gipsplater som 

Norgips SAFEBOARD eller lignende. Dør med blyinnlegg, og blyinnlegg i karm er ett 

absolutt krav her. Til observasjon av pasient må blydør ha glassfelt med blyglass. 

 

3.3 Ytterveger / Vinduer 
Minst et vindu i hvert behandlingsrom, kontor, pause-, venterom skal kunne åpnes. 

Eventuell også andre rom når disse ligger mot yttervegg. 

Prosjekterende må dokumentere at dagslyskrav blir oppfyllt. 

 

3.4 Innervegger 
Generelt: 

For innervegger skal det velges materialer som er slitesterke, som tåler vanlige renholds 

midler og er mest mulig vedlikeholds vennlige med tanke på vanlig slitasje. Veggene skal 

være glatte, uten struktur. Strie skal forsegles med minst 3 strøk maling og murte 

vegger skal ha plane fuger. 

Vertikal hatteprofil i eksisterende systemvegger skal skjermes / tettes. 

 

På vegger der det er fare for vannsprut og i våtromsareal skal det benyttes 

høytrykklaminat, HPL. Kjernemateriale skal bestå av 7 lags kryssfiner og baksiden skal 

være plastimpregnert stiliseringssjikt. Våtromsplatene skal være godkjent produkt i 

henhold til Byggebransjens våtromsnorm. Alternativ skal det være glaserte keramiske 

fliser. Flisene skal tilfredsstille NS-EN 14411 Gruppe aI – våtpressete keramiske fliser 

eller gruppe BI – tørrpressede fliser. 

 

Utstikkende hjørner bl.a. i transportareal og korridorer skal ha hjørnebeskyttelse. 

Av hensyn til vedlikehold og muligheter for utskifting, skal det være et begrenset antall 

farger på vegger. Fargevalg skal være tilpasset universell utforming. 

 

Spikerslag: 

Spikerslag monteres for sanitærutstyr, elektriske installasjoner og lignende på vanlig 

måte. Spikerslag for hyller, over- og underskap monteres etter avtale med Møre og 

Romsdal Fylkeskommune. 

I røntgen/OPG rommet må det monteres ekstra forsterket spikerslag med f.eks. 22 mm 

treplate. Spikerslag vertikalt fra golv til tak der røntgenapparatet og OPG skal monteres. 

Detaljprosjektering må skje etter Møre og Romsdal Fylkeskommunens leverandørens 

anvisning. 

 

Eksempler på spikerslag for OPG/røntgen rom: se vedlegg 3 og 4. 
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Lydisolering: 

Vegg mot annen virksomhet i samme bygg, mellom venterom/toalett, mellom 

ekspedisjon/venterom, mellom ekspedisjon/ behandlingsrom og vegger til Pause-/ 

Personalrom skal luftlydsisolerest til en verdi på R`w minst 52 dB. Dette kravet gjelder 

også over nedforet himling. 

Skillevegger skal gå helt i taket over himling. 

 

Vegger mellom kontorer, wc/garderobe og mellom dame/herre garderobe luftlydsisoleres 

til en verdi på R`w minst 44 dB. Dette kravet gjelder også over nedforet himling. 

 

I motorrommet er det installert 1-2 kompressorer (75db hvert) og 1-2 sugemotorer 

(65db hvert). Det må forutsettes spesial tilpasset lydisolasjon til motorrommet, 

f.eks.med lydabsorberende materiale. 

 

I alle andre vegger legges det isolasjon tilpasset veggtykkelse. 

 

Detaljprosjektering skal utarbeides av akustiker og må forlegges Møre og Romsdal 

Fylkeskommune til godkjenning. 

 

3.5 Dører og vinduer 
Alle dører unntatt til motorrom skal være terskelfrie. Alle dører tilpasses NS 11001-

1:2009 Universell utforming av byggverk og gjeldende brannkrav. 

 

Dører skal generelt ikke være mindre enn 10M. Dører inn mot klinikkareal og til 2 

behandlingsrom skal være 13M. 

Dører med lydkrav skal ha slepeterskel med vulst eller heve/senketerskel. Antall 

dørvarianter begrenses. 

 

Det anbefales å bruke karmhylser for lettere å etter justere dørene. 

 

Spesielt utsatte dører gis sparkeplate, eventuelt beslås også karmene. Vurderes i samråd 

med prosjektleder. Dette gjelder også dører utsatt for fukt eller kulde. 

 

Alle dører som kan skade vegger eller annen innredning skal ha dørstoppere. 

Dørstoppere skal ikke plasseres på gulv. 

 

Alle dører inn til klinikken skal kunne låses med minst en FG-godkjent låseenhet. Hvis 

karm til disse dørene ikke har anlegg mot veggstender, skal der nyttes låseenheter som 

holder dør og karm sammen. Utadslående dør skal ha hengsler sikret mot demontering, 

eller bakkantbeslag. 

 

Adgangskontroll / Dører som skal kunne låses: 

Hovedinngangsdør til klinikken og personalinngang, avd.kontor, garderober, lager med 

server-/patcheskap og pause-/spiserom. 

 

Dør mellom ventesone og klinikkareal:  

Adgangskontroll via knapp i resepsjon og på klinikksiden. 

 

Det skal være en anlegg type RCO, eller tilsvarende kvalitet, med online og offline 

kortlesere. 
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Dører som fører inn til klinikkens venterom skal ha automatisk døråpner for rullestol 

brukere. 

 

Skyveluke i glass med motor mellom resepsjon og venterom. Lydreduksjon på veggen 

inklusive luke, skal være minst R’w 34dB. Glassluken skal være herdet og laminert. 

Størrelse, fabrikat og utførelse av luken skal godkjennes av Møre og Romsdal 

Fylkeskommune. 

 

Følgende dører skal ha stort glassfelt som vist nedenfor: 

Alle behandlingsrom, hovedadkomst inn mot ventesone, ventesone inn mot klinikkareal, 

hvilerom, sterilrom, avd. kontor, resepsjon og i dører i Internt trafikkareal. 

 

 
 

3.6 Dekker 
Oppstikk til behandlingsstol: 

Til oppstikk skal det være et hull i diameter 150-200mm til alle rør og elektriske føringer. 

Hulldiameter bestemmes endelig etter leverandør for behandlingsstol er valgt. 

 

Himlinger: 

Himling i klinikken skal ikke være lavere enn 2,6 meter. 

 

I alle behandlingsrom, steriler, laboratorier, garderober, dusjanlegg, toaletter og 

spesialrom, skal det benyttes hygienehimling med høy absorbsjonsfaktor tykkelse 40 

mm. Overflatene skal være vaskbare og tilfredsstille hygieneforskriften. Systemhimling 

600mm x 600mm benyttes. Mineralull skal være kantforseglet, også flater som skjæres 

på plassen. 

Alle betong flater også over himling skal støv bindes/males. 
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Ved detaljprosjekt skal det leveres himlingsplaner med angivelse av absorbenter og 

nedforinger. Himlingsplanen skal være felles for alle fag, etter oppgaver fra RIB, RIV og 

RIE. 

 

Gulv: 

Det skal benyttes mest mulig ensartet type og farger på gulvbelegg. Fargevalgene skal 

være hensiktsmessige og tilpasset tiltenkt aktivitet. Gulvbelegg bør ikke for være lyse. 

Sklisikkerhet skal vurderes nøye og det skal legges vekt på renholds- og 

vedlikeholdsvennlighet. For gulvbelegg der det ikke er spesielle krav til sklisikring, skal 

gulvbelegget tilfredsstille R9 i DIN51130. 

 

Generelt skal det beskrives 2 mm homogent ftalatfrie vinylbelegg med UV-herdet PUR-

overflate som ikke skal trenge polishbehandling. Belegget skal ha maksimalt 

fyllstoffinnhold på 32 %, som skal dokumenteres. Belegget skal være tilfredsstille 

kravene i ISO 10581 type I og bruksklasse 34 eller bedre etter Iso 10874. Belegget skal 

være sveisbart, og sveisesnoren skal heller ikke trenge polishbehandling. Bruk av andre 

gulvbelegg i forbindelse med spesialrom / kirurgi skal avklares særskilt med tiltakshaver. 

 

Belegget skal limes med gulvlim med lavt innhold av løsemidler, og eventuelle 

avrettingsmasser skal være sementbaserte. Lim må være tilpasset underlaget mht heft 

og kjemisk reaksjon. 

 

Belegget skal dokumenteres mht. emisjon og kjemikalieresistens, og skal avgi mindre 

enn 10 g/m³/ av flyktige organiske forbindelser etter 28 uker, målt ulimt. 

Emisjonstester og innholdsdeklarasjon skal dokumenteres. 

 

Trinnlyd skal ikke utbedres gjennom gulvbelegget. 

 

I dusjrom og andre barfotområder skal det normalt brukes sklisikkert golvbelegg, evt. 

keramiske fliser etter samråd med utleier.  

Ved innganger og tilstøtende arealer med stor belastning skal det benyttes slitesterke 

materialer. 

 

Renholdsrom, garderober, tekniske rom, motorrom og dusjrom skal ha vanntett golv og 

sluk. Nødvendig oppbrett på vegg, for eksempel 50 mm i henhold til retningslinjer i 

våtroms normen og evt. terskler skal sikres. Minimum høydeforskjell mellom terskel og 

topp sluk skal være 25 mm. Kompromiss i forhold til rullestolbruk/bruk av 

renholdsmaskiner må vurderes spesielt og skal ivaretas i henhold til universell utforming. 

 

Flater med strenge hygieniske krav skal kunne rengjøres med gel/skumlegging og 

lavtrykksspyling. Det må legges vekt på god avrenning til sluk. 

 

Gulvlegger er ansvarlig for golvbelegget helt fram til bygget overtas av utleier, og 

overtas da ferdig rengjort og første gangs vedlikehold. Han er også ansvarlig for å lære 

opp klinikkens renholder etter produsentens anvising for det videre renhold. 

 

Gulvlist: 

Gulvsokler utføres i samme materialer som gulvbelegget (hulkil). Sokkelbelegget skal 

være 10 mm sveisbart gulvbelegg med hulkil i henhold til punkt 62 i Byggforsk detaljblad 

A541.314. Overgang sokkel og golvbelegg skal være uten skjøt (oppbrett) eller 

helsveiset.  

 

I områder med gulvlister benyttes fotlister av hard ved, eksempelvis eik. 
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3.7 Heis 
Kvav til universell utforming legges til grunn. Minst en heis for besøkende / pasienter må 

være utformet som båreheis. (Størrelse på gulvareal ca.: 1,10m x 2,10m.) 

Der heis ikke har gjennomgang må heisen ha snusirkel til rullestol iht. u.u. 

3.8 Solskjerming 
Solavskjerming skal være driftssikker og ha enkel betjening. Grad av solavskjerming må 

sees i sammenheng med komfortkrav angitt i kapittel VVS tekniske anlegg. Det skal 

være manuell overstyring rom for rom. Styringsparametere avklares i samråd med Møre 

og Romsdal Fylkeskommune. 

Det skal være klargjort for at innvendige, manuelt betjente persienner kan monteres på 

enkelt måte. 
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4. VVS – Tekniske Anlegg 

4.1 Generelt 
Ved eksisterende bygg er det opp til ventilasjonsentreprenøren å tegne inn/beregne og 

vurdere om eventuell gammel ventilasjonsvifter/kanaler kan brukes om igjen eller om 

det må settes inn nytt anlegg for å oppnå de krav som blir stilt. 

 

Eksisterende utstyr og installasjoner brukes så langt det er funksjonelt, økonomisk, 

teknisk og estetisk forsvarlig. Tvilstilfelle avgjøres av Møre og Romsdal Fylkeskommune. 

 

Rørentreprenøren er ansvarlig for anvisning av spikerslag for utstyr montert på 

lettvegger, i tak mv. Hvor vegger er av gassbetong, tegl ekspandert leire etc. er det 

rørentreprenørens ansvar å vurdere når nødvendige stålrammer, gjennomgangsbolter 

etc. må monteres for de enkelte utstyr. 

 

Byggeforskriftenes bestemmelser om branntekniske forhold må oppfylles. Kanaler 

gjennom lydisolerte vegger må utstyres med tilpasset lydfelle. 

 

Før anlegget settes i drift skal alle deler og kanaler støvsuges og grundig rengjøres, 

anlegget skal være innregulert og resultatet leveres som skriftlig rapport 

(avleveringsprøve) sammen med nødvendig og lett forståelig drifts og vedlikeholds 

instruks, fra produsent/leverandør. 

 

For prosjektering se også vedleggene 5-10 og 13. 

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune leverer / monterer alt dentalutstyr på klinikken. 

 

4.2 Ventilasjon / Luftmengder 
Ved nybygg skal det legges til rette for kjøling. Entreprenøren skal velge et klimanøytralt 

kjølesystem. Systemet skal godkjennes av Møre og Romsdal Fylkeskommune i forkant. 

 

Det skal legges inn kjøling i ventilasjonskanalnettet. 

 

Det må være individuell regulering for individuell romtemperatur i alle rom med fast 

arbeidsplass. 

 

Temperatur i behandlingsrom, pauserom, laboratorium og sterilisering må kunne 

reguleres mellom 18 og 23 grader Celsius. For å oppnå dette, må det legges inn 

kjølemodul i ventilasjonsaggregatet. 

 

I venterom og øvrige rom må temperaturen kunne reguleres mellom 18 og 22 grader 

Celsius. 

 

I motorrom må temperaturen til enhver tid holdes innenfor et område på +4 til +25 

grader Celsius. Rommet blir ekstra isolert, og det blir behov for ventilering med kjøling. 

 

I rom der det står server-/patche skap må temperaturen til enhver tid holdes innenfor et 

område på +16 til +22 grader Celsius. 

 

Behandlingsrom har varmebelastning fra lys og utstyr pluss 4 personer. 

Dimensjoneringskriteriet settes til 350 m³/h på behandlingsrom. 

 

Ventilasjonsanlegget skal gi balansert ventilasjon hvor lufthastigheten ikke overstiger 

0,15 m/s og støynivået i rom med faste arbeidsplasser skal være iht. gjeldende 

forskrifter. 
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Sterilen har varmebelastning fra lys og utstyr som f.eks. 2 desinfektorer (dental 

oppvaskmaskin) og 2 autoklaver mv. i store deler av dagen. I tillegg kommer 

varmebelastning fra 4 personer. Det skal monteres godt avtrekk over benk (damp fra 

desinfektor og  

autoklav, og evt. varme fra tørrsterilisator). 

 

Laboratoriet har en varmebelastning på ca. 2 kW, men utstyret her er ikke i kontinuerlig 

drift. 

 

Det skal lages en rommatrise som oversendes og godkjennes av leietaker. 

 

4.3 Sanitær 
Synlige rør, skruer, hylser med flens etc. (ved overføring ut av vegg/golv) skal være 

forkrommet. 

 

Alle gjennomføringer av dekke/vegger skal tilfredsstille de krav/forskrifter som er satt til 

selve dekke/vegg (brann/lyd). 

 

Det installeres sluk i golv i rengjøringsrom, bøttekott og motorrom. 

 

4.4 Vannfordeling 
Reduksjonsventil med manometer må installeres hvis vanntrykket er over 3,5 kg. 

 

Magnetventil for å stoppe finfiltret vann over hovedbryter dental, leveres/monteres av 

rørentreprenøren. 

 

Finfiltret kaldtvann passerer ventiler og filter i motorrom. Filter og ventiler leveres / 

kobles av rørentreprenøren. 

 

Der avsettes et 12m Cu/rør i rør forgrening med stoppekraner (Ballofix) til: 

 

- hvert behandlingsrom hvor det avsluttes i unitoppstikk med Ballofix 3/8”. 

Innvendige gjenger, så lavt som mulig ned mot gulv. (Ballofixene skal ha montert 

på det lille håndtaket.) 

 

- i benk i skap for vask på tannlegesiden avsluttet som for unitoppstikk 400mm 

over golv helt i bakkant av skap. 

 

- sterilisasjon og lab hvor det avsluttes med ballofix 3/8” innvendige gjenger i skap 

for vask 400mm over golv helt i bakkant av skap. 

 

Det er satt opp en servanter per behandlingsrom samt et kjøkkenservant til hver steril 

(Kan være to hvis to linjer se tegn.) lab. og et til pauserommet. Disse skal ha tilførsel av 

varmt/kaldt vann som avsluttes med stoppekran i bakkant i skap for vask over sokkel. 

Avløp avsluttes i samme skap i bakkant over sokkel. 

 

Sterilrom har en oppvaskmaskin per linje samt at pauserom på også har oppvaskmaskin. 

Disse monteres og kobles til varmt vann (via stoppekran) og avløp av rørentreprenøren. 

 

40mm varerør trekkes fra unit oppstikk til sokkel i benk under skap for vask på 

tannlegesiden. 

 

Alle rør må merkes med tydelig tekst. 
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4.5 Motorrom 

4.5.1 Motorrom / Dimensjonering kjøling 

Vanlig driftstid er kl. 08:30 – 16:00; med ca. 30min lunsjpause. 

 

For sugemotorer: 

2 stk. sugemotorer går konstant innenfor vanlig driftstid. 

Effekt:   3kW per sugemotor 

Varme avgitt:  ca. 20% per motor 

 

For kompressorer: 

Kompressorenes start og stoppfrekvens vil avhenge av forbruk luft til klinikken. 

Tallene angitt her er et kvalifisert skjønn på nåværende tidspunkt. 

Hvis det skulle vise seg på senere tidspunkt at dimensjonering av kjøling ikke var 

tilstrekkelig, må det være mulig å øke kjøleanleggets kapasitet. 

 

Varme avgitt:  ca.3,5-4kW avgitt i varme ved konstant kjørsel 

   ca. 10min konstant kjørsel per driftstime. 

 

4.5.2 Trykkluftanlegg 

Trykkluft fordeles fra motorrommet. Der avsettes en 1” Cu / rør i rør forgrening med 

stoppekraner Ballofix på hoved grenet til: 

 

- Hvert behandlingsrom: Det avsluttes med ballofix 1/4” innvendige gjenger i unit 

oppstikk. Røret avsluttes 60mm over ferdig gulv. Konferere med fylkestannlegen 

om det skal i tillegg monteres til benken ett 12mm CU (UNIPEX 15mm) luftledning 

som avsluttes 50cm over ferdig gulv med Ballofix 1/4” innvendige gjenger. 

 

- Til sterilisasjon og laboratorium hvor det avsluttes med ballofix 3/8” innvendige 

gjenger i skap for vask 400mm over gulv i bakkant av skap. 

 

4.5.3 Vakuumanlegg 

Vakuum (sug) trekkes i 50mm PVC GF pluss rør i sløyfe fra motorrom med 32mm korte 

forgreninger til unit i hvert behandlingsrom og tilbake til motorrom. Avsluttes i 

unitoppstikk med 32mm rør som tilpasses av dentalmontøren. Ingen bend/gren må være 

krappere en 45 grader, og unødig knekk må unngås. Alle skjøter limes, og skal være 

tette. Røret klamres slik at det ligger stabilt og rolig og slik at en unngår nedheng og 

motfall hvor væske og amalgam kan bli stående. Returen som suger luft fra 

motorrommet legges noe høyere før første oppstikk til unit slik at en slipper at væske 

renner ned i motorrommet (tilbakeslag). 

 

Utblåsning av brukt luft fra sugemotor føres fra motorrom i et 75mm rør med en 50mm 

rørstuss som start, ut til det fri, helst over tak, i god avstand fra vindu som kan åpnes og 

andre luftinntak. På dette røret må det sette en lyddemper som blir levert / montert av 

rørentreprenøren. Utvendig avslutning av dette røret må sikres mot regn / snø og dyr. 

 

Tilførsel av ren og kald friskluft føres i 75mm pvc rør fra et skyggefullt sted i det fri til 

avslutning i motorrommet ned mot golv. Det skal også være et tilsvarende 75mm pvc rør 

fra motorrom til det fri for retur av den tilførte lufta. Dette røret skal ha en termostatstyrt 

kanalvifte med kapasitet på 3 m³/min og skal plasseres mot tak i motsatt hjørne av 

motorrommet for å sikre god sirkulasjon av luften i motorrommet. Disse rør må sikres 

mot regn/snø/dyr. 

 

Alle rør for luft/vann merkes, samt at vakuumrøra i motorrommet merkes med tur/retur. 
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Isolasjon av trykkluftrør med slange av 6mm neoprencellegummi. 

 

4.6 Dental innredning 
Til dental innredningen skal det legges frem og tilkoples for varmt og kaldt vann, samt 

avløp til servant. Det skal monteres berøringsfri servantbatteri med batteri. 

Alle rør legges frem inn til vegg. 

 

4.7 Steril 
Under kum i benkskap skal et monteres en amalgamavskiller for vask. Avskiller erstatter 

vannlås. Avskiller monteres av rørlegger etter nærmere spesifikasjon fra leverandør. (se 

eget vedlegg).  

Dette er etter krav fra SFT, deklarasjonsskjema for amalgamavfall, EAL-kode:180110, 

avfallstoffnr.7085. 

 

Eksempel på amalgamutskiller under benk: 

 
Det skal monteres et benkebeslag med 2 kummer (eller 1 liten og 1 stor). Ett avløp 

koples til vanlig avløp og ett avløp til amalgamutskiller.  

 

Til autoklav skal det tilkoples vann, med egen stoppekran og magnetventil, samt 

avløp. 

 

4.8 Labor 
Det monteres et rustfritt nedfellingsbeslag med en kum,  

nedfelt i benkeplaten og tilkobles varmt og kaldt vann, samt avløp. 

Blandebatteri med høy og svingbar tut. 

 

Det skal forutsettes punktavsug i laboratoriet. 

 

Under vasken skal det monteres en gips utskiller. 

 

Slipemaskinen skal tilkoples kaldtvann, samt avløp. Røret må ha egen stoppekran. 

 

4.9 Pause- / møterom 
Nødvendig opplegg for kjøkken. 

Konferere med fylkestannlegen hva som skal monteres (vask, oppvaskmaskin, etc.). 

 

4.10 Armaturer 
Hvor ikke annet er oppgitt, velger rørentreprenør selv type armatur. 

 

Elektroniske servantbatterier med manuell temperaturregulering og batteridrift skal 

brukes i hvert behandlingsrom. 
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Enhånds oppvaskbatteri med svingbar tut brukes i steril og pauserom. 

Enhånds oppvaskbatteri med svingbar tut og ekstra uttak for kaldt vann med krane 

brukes på lab. 

 

Der det er satt opp servant for kirurgisk vask er rørentreprenøren ansvarlig for at dette 

er et stort stålservant beregnet/godkjent for dette, samt blandebatteri beregnet/godkjent 

for samme formål. 

 

Enhånds servantbatterier brukes i de andre rommene. 

 

Bøttekott skal ha veggmontert tappebatteri over utslagsvask.  
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5. EL – Tekniske Anlegg 

5.1 Generelt 
Når ikke annet er oppgitt er det el-entreprenørens ansvar å utføre all videre planlegging, 

ivareta eksisterende installasjoner, velge utstyr og plassere brytere. 

 

Eksisterende utstyr og installasjoner brukes så langt det er funksjonelt, økonomisk, 

teknisk og estetisk forsvarlig. 

 

For prosjektering se også vedleggene 11 - 15. 

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune leverer / monterer alt dentalutstyr på klinikken. 

 

5.2 Fordeling 
Kurser som er beskrevet nedenfor til unit i behandlingsrom dekker kun unit og de to stikk 

over benk og stikk nede i skap/skuff i benk. De andre stikk i disse rom går under 

generelt og det er opp til el- entreprenøren og beregne kurs for dette. 

 

I fordelingsnettet skal det brukes kombiautomater. 

 

Hovedbryter for klinikkrom betjener følgende utstyr: 

 

- Belysning antall kurser og størrelse på dette etter behov. En hovedbryter for alt 

lys, samt en bryter for hvert rom. 

 

- Hver unit/behandlingsrom en egen kurs og over bryter på innsiden av 

behandlingsrom. Også vanntilførelse til unit via magnetventil. 

  

- Røntgenapparater over hovedbryter dental og en egen kurs pr. røntgenapparat: 

OPG over hovedbryter dental. 

 

- Steril generelt over hovedbryter dental.  

 

- Oppvaskmaskiner i sterilisering. 

 

- Autoklaver i sterilisering over hovedbryter dental. 

 

- Laboratorium over hovedbryter dental 2 stk. pr. benk.  

 

- Varmtvannsbereder. 

 

- Motorrom generelt over hovedbryter dental 2 stk. 

 

- Motorrom (sugemotor og kompressor) over hovedbryter dental. Det må være 3 x 

16 Amp 3 fase. 

 

5.2.1 Røntgenapparatene vanlig behandlingsrom 

Disse skal ha tilførselen til punktet på vegg utenfor i gang til utløser enheten, og derfra 

et 20mm. rør fra dette punktet under golv og opp i unit oppstikk. Hvis røntgenapparatet i 

behandlingsrommet er plassert på vegg, skal røret fra punkt i gang gå til en boks der 

apparatet er satt på tegningen. Det trekkes 2 ledere pluss jord mellom punkt i gang og til 

unitoppstikk / punkt på vegg. 
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5.2.2 Røntgenapparat i røntgenrom 

Tilførselen skal trekkes til punkt i gang for timer/utløser, og derfra trekkes det 2 x 

20mm. rør til punkt der røntgenapparat er plassert på tegning. I et av disse 20mm. røra 

trekkes det 2 leder pluss jord fra punkt i gang. 

 

5.2.3 OPG 

Kursen over som er beskrevet til OPG skal avsluttes som dobbel stikk ved golv der OPG 

er plassert. Bak OPG på vegg 1 meter over gulv plasseres det 2 punkter. I det ene som 

skal ha deksel med strekkavlaster, skal der trekkes et 20mm. rør med 2 ledere fra denne 

boks og ut til punkt for timer i gang, avsluttes med lokk m/strekkavlaster. Det andre er 

et data punkt som der trekkes et 20mm. rør til et nytt data punkt som plasseres over 

benk for nærmeste skanner. (trekk ledninger og koble dette datapunkt). 

 

5.2.4 Kompressorer og Sugemotorer 

Felles for motorer gjelder: Kan være 400V eller 230V. Detaljprosjektering etter Møre og 

Romsdal Fylkeskommune utstyrleverandør er valgt. 

 

Til sugemotorer: 

Legg opp en nettverkskontakt ved sugemotoren. 

Til sugemotoren skal det legges opp en kontakt 50cm over gulvet. Denne kontakten 

aktiviseres av bryter med varsellys. 

 

Til kompressorer: 

Til kompressoren skal det legges opp en med kontakt 50cm over gulvet. Denne 

kontakten aktiveres av bryter med varsellys. 

 

5.2.5 Behandlingsrom 

For prosjektering se vedlegg 13. 

 

5.2.6 Skrivebordarbeidsplasser i behandlingsrom 

For prosjektering se vedlegg 13. 

 

5.2.7 Steril 

Det skal også monteres lampepunkt under overskapene og over servanten. (Lysarmatur 

festes under overskap). 

 

Det skal monteres en magnetventil på vanninntaket på desinfektor og autoklav. 

 

Eksempel for strømforbruk på desinfektor:  

Miele G7862TD, 230V 3~, 50Hz, 7300W, sikres med 3x20 A sikringer.  
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For prosjektering se også vedlegg 13. 

 

5.2.8 Resepsjon 

Motorisert skyveluke med knapp ved skrivebord. 

For prosjektering se også vedlegg 13. 

 

5.2.9 Pause / Spiserom 

For prosjektering se vedlegg 13. 

 

5.3 Belysning behandlingsrom 
Lys over unit, 1000lux i arbeidsområdet rundt hodet til pasienten iht. EN 12464-1. 

Rombelysning må kunne dimmes og armaturer skal være LED. 

Det skal monteres lys under overskap. 

Krav til armaturer: 

1. Fargetemperatur:  mellom 4000K og 5000K 

2. Farge sammensetting: Ra ≥90 

3. Lysstyrke:   UGR ≤16 (L65≤1500cd/m²) 

 

For prosjektering se også vedlegg 14. 

 

5.4 Magnetventiler 
På vanntilførsel til unitene skal det monteres en magnetventil. Bryter for denne monteres 

ved inngangsdør til behandlingsrom. 

 

På vanntilførsel til autoklavene skal det monteres en magnetventil. 

 

5.5 Fiber og nettverk 
Det skal være 2 x stk reduntante fiberkabelforbindelse til klinikken med kapasitet må 

min. 100MB hvert. 

Elektriker legger opp til og med server-/ patche skap. 

Det skal legges opp til CAT6 (stjerne nett). 

Det skal prosjekteres og utføres trådløs nettverk på hele klinikkarealet. 

 

For prosjektering se også vedlegg 15. 
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6. Utstyr for Tannklinikken 
Dental utstyr og møblering, oppvaskmaskiner, kjøleskap, benker, kompressorer, 

sugemotorer, vannfiltre og punktavsug leveres av Møre og Romsdal Fylkeskommunens 

leverandører. 

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune bestiller selv linjer og tlf. sentral og står for 

installasjon av dette, men installatøren legger kabel fra inntak bygg, frem til der sentral 

for tele/data er plassert. El-entreprenøren skaffer låsbart patche -skap som passer til 

klinikkens størrelse for kobling av data og tele, og kobler dette opp i skap. 

 

 

7. Oversikt vedlegg til prosjekteringsanvisningen 
Vedlegg 1  behandlingsrom, eksempel stråleskjerming 

Vedlegg 2  Norgips Safeboard, eksempel stråleskjerming 

Vedlegg 3  eksempel veggfeste OPG 

Vedlegg 4  eksempel veggfeste røntgen 

Vedlegg 5 røropplegg behandlings-motorrom 

Vedlegg 6  røropplegg VA og våtsug 

Vedlegg 7  eksempel motorrom, plan 

Vedlegg 8  eksempel motorrom, snitt 

Vedlegg 9  Steril, eksempel termodesinfektor 

Vedlegg 10  Steril, eksempel DAC 

Vedlegg 11  EL gruppeinndeling medisinske rom 

Vedlegg 12  EL installasjonsplan 

Vedlegg 13  matrise romtyper, opplegg EL og VVS 

Vedlegg 14  behandlingsrom, eksempel lysberegning 

Vedlegg 15  Krav til ekomnett 



clarei
Tekstboks
Vedlegg 1, behandlingsrom, eksempel stråleskjerming



RøntgenstRålebeskyttelse  
PRosjekteRing- og montasjeveiledning

noRgiPs saFeboaRd



FoRDELER MED NoRGIPS SAFEBoARD

•	 økonomisk og effektiv strålebeskyttelse
•	 Uten bly
•	 lav vekt i forhold til blyplatene
•	 brannbeskyttende
•	 meget god lydisolasjon
•	 enkel bearbeiding
•	 miljøvennlig

støRRelse På saFeboaRd

tykkelse: 12,5 mm

bredde: 625 mm

lengde: 1800 mm

vekt: 17 kg/ m²

type i henhold 
til

en 520

dF

T1

NoRGIPS SAFEBoARD 

Produkt
standard 
lengder

standardforpakning

antall/pakke m2

SAFEBoARD 
tykkelse 12,5mm 
bredde 625 mm

1800 mm 42 pr. pall 47,25

SAFEBoARD 
sparkelmasse 5 kg

- 60 st pr. pall Forbruk 
0,35 kg per 

m2

STRÅLEBESKYTTELSESKAPPE
skal alltid være bak el-
bokser

- - stk

skruer til 
strålebeskyttelseskappe
g/R 25

25 mm 6 stk skruer leveres pr. strå-
lebeskyttelseskappe

25 mm 1000 pk -

DETTE ER NoRGIPS SAFEBoARD
PRoDUKTINFoRMASjoN

VERNER oM MILjøET- RøNTGENAVSKjERM MED SAFEBoARD

norgips safeboard er en nyutviklet gipsplate som er spesielt 
utformet for å beskytte mot stråling i medisinske miljøer som
inneholder røntgenutstyr. safeboard er sammen satt, i motsetning 
til sin forgjengere med 60% bariumsulfat i stedet for bly. barium  -
sulfat er salt bestående av barium og svovelsyre. det er et naturlig 
og ufarlig stoff som stopper røntgenstråling 100%, noe som gjør 
safeboard til et tilstrekkelig alternativ for blyplater. safeboard  
skal bearbeides på samme måte som standard gipsplater, og har 
de samme statiske, brann og lydtekniske kvaliteter. til 
safeboard hører en spesielt utviklet sparkelmasse som har den 
samme strålebeskyttelse som safeboard platen. denne sparkel 
massen brukes på alle skjøter og gjennomføringer på alle plate -
lagene.

HVoRFoR VELGE SAFEBoARD?
bly er klassifisert som et miljøfarlig tungmetall, og blyplater er også relativt dyrt å kjøpe og tungvint å montere. safeboard er imid-
lertid enkelt og fleksibelt å håndtere, og den er skånsom for miljøet.

HVoR PASSER SAFEBoARD?
safeboard er passende til for eksempel røntgenrom på sykehus, legekontor, tannlegekontor, veterinærklinikker eller andre steder som 
krever strålingsbeskyttende materiale.





BESTEMMELSER FoR RøNTGENVEGGER oG RETNINGSLINjER 
FoR VALG AV SAFEBoARD

st
eg

 1

statens strålevern har gitt anbefalinger om bygningsmessig skjerming for ulike typer røntgenlaboratorier i form av antall mm 
blytykkelse. 

nærmere beskrivelse av krav til skjerming er angitt i bilag 4 i veileder 5 fra statens strålevern om medisinsk bruk av røntgen og 
mR-apparatur underlagt godkjenning. Her er bl.a. gitt en nærmere beskrivelse av skjermingshøyder og hvilke arealer som må 
skjermes (vegger, tak, gulv etc.). 

tabellen under gir en oversikt over de vanligste bruksområder innen røntgendiagnostikk, sammen med strålevernets anbefalte  
skjermingstykkelse for bly (fra veileder 5). i tillegg er den tilsvarende skjermingstykkelse ved bruk av safeboard angitt.

Type røntgen
apparatur.

blyskjerming i veggene. *
Safeboard

kommentarer
antall plater total tykkelse

generelt  røntgen-
apparat

≤ 150 kv
2 mm 4 50 mm

bak veggbucky:
3 mm bly eller 6 plater

medisinsk Ct 2 mm 4 50 mm

mobilt radiografi-
apparat og mobilt 

gj.lysn.app
1 mm 2 25 mm

dentalapparat 1 mm 2 25 mm

Cone beam  Ct  ≤ 
100 kv

dental bruk
1 mm 2 25 mm

Cone beam  Ct > 
100 kv

dental bruk
1-2 mm 2 - 4 25 – 50 mm

skjermingskrav 
avhengig av bruksrate, 

romstørrelse, oppholds-
faktor m.m.

konvensjonelt rønt-
genapparat  hos

kiropraktor.
2 mm 3 37,5 mm

bak veggbucky: 
3 mm bly eller 5 plater

konvensjonelt rønt-
genapparat hos 

veterinær
1 mm 2 25 mm

*For eventuell skjerming av dører, gulv og tak henvises til veileder 5 fra statens strålevern  -  eller stråleverninfo 8:2010 : krav for bruk av Cone beam Ct ved 
odontologiske virksomheter for skjerming rundt denne apparattypen.



T5
Rørspenning i kv 60 70 80 90 100 125 150

antall 
plater

tykkelse 
mm

blyekvivalens (mm Pb) i forhold til kv

1 12,5 0,45 0,60 0,75 0,70 0,70 0,50 0,40

2 25 0,90 1,20 1,50 1,40 1,40 1,00 0,80

3 37,5 1,35 1,80 2,20 2,10 2,10 1,50 1,10

4 50 1,80 2,30 2,90 2,80 2,80 2,00 1,40

5 62,5 - - - - 3,40 2,40 1,70

6 75 - - - - 4,00 2,80 2,00

blyekvivalens for norgips safeboard er verifisert etter din 6812 av tÛv noRd Røntgenteknikk i Hannover

Eksempel på hvordan du bruker tabellen:
eksempel 1:  Rørspenningen til røntgenapparaten er 90 kv.  Hvis blyekvivalensen skal tilsvare 1,0 mm kreves 2 lag safeboard.

eksempel 2:  Rørspenningen til røntgenapparaten er 100 kv.  Hvis blyekvivalensen skal tilsvare 2,5 mm kreves 4 lag safeboard.

DIMENSjoNERING 
For røntgenrom er strålingsbeskyttelse til tilstøtende rom nødvendig. tykkelsen på beskyttelseslaget er avhengig av strålings-
intensiteten av det aktuelle røntgenapparat som er brukt. blyekvivalenstabellen nedenfor viser hvor mange safeboard gipsplater 
som tilsvarer en viss blytykkelse.

INSTALLASjoN AV SAFEBoARD GIPSPLATE
DIMENSjoNERING oG MoNTERING

SLIK MoNTERER DU SAFEBoARD
•	 norgips safeboard skal monteres horisontalt og må festes med gipsskruer egnet for underlaget.
•	 det skal påføres safeboardsparkel i alle plateskjøter, dette gjelder for hvert enkelt platelag med safeboard.
•	 safeboard bearbeides på samme måte som gipsplater. antall lag gipsplater er avhengig av kravet for blyekvivalens (se t5 blyekvivalensta-

bell ovenfor).
•	 til veggens ytterste lag gipsplater anbefales norgips standard eller Hard avhengig styrkekrav.
•	 dette ytterste laget skal overflatebehandles  i henhold til norgips generelle anvisninger.
•	 det fungerer godt å skru gjennom safeboardplaterne med standardskruer, så blyekvivalensen i stålskruerne er minst like høy som i safe-

bordplaten.
•	 skruavstand s 250 mm.
•	 oppheng som ikke er forseglet, for eksempel el-bokser og lignende skal være beskyttet av en strålbeskyttelseskappe som er festet med seks  

skruer.
•	 Når du installerer Norgips Safeboard er det svært viktig å sikre at strålebeskyttelsen fungerer 100%.

INSTALLASjoN
st

eg
 2

deFinisjoneR
Blyekvivalens: den blytykkelse som tykkelsen av et gitt materiale tilsvarer med henvisning til stråledemping som oppnås ved en gitt 
nominell spenning.
Nominell spenning: av produsenten spesifisert maksimal spenning på et røntgenrør, uttrykt i kilovolt (kv).



veggtyPeR

vegg nr Forventet R’w (db) brannklasse (el) konstruksjon tykkelse (mm)
maks vegghøyde1) 

s 450
maks vegghøyde 1) 

s 600

2.2.X1 44 60 se R70 db+ 1-1X/1X-1 120 4500 4200

2.2.X1 40 60 se FR70 1-1X/1X-1 120 5200 4700

2.3.X1 48 60 se R95 db+ 1-1X/1X-1 145 5500 4900

2.3.X1 40 60 se FR95 1-1X/1X-1 145 6600 6000

2.4.X1 48 60 se R120 db+ 1-1X/1X-1 170 7000 6500

2.4.X1 40 60 se FR120 1-1X/1X-1 170 8000 7000

veggen har en blyekvivalens på minst 1,0 mm
X = safeboard
1) ved behov for høyere vegghøyder kontakt norgips

Platebekledning pr. veggside
1:e lag - safeboard med safeboardsparkel
2:e lag - standard eller Hard

blyekvivalens FoR løsningsmUligHet saFeboaRd 1,0

antall lag safeboard
avsluttende lag standard 

eller Hard
blyekvivalens avhengig strålingsintensitet

Rørspenning 70 80 90 100 125

2 2 1,2 1,5 1,4 1,4 1,0

NoRGIPS SAFEBoARD SYSTEM 1,0
NoRGIPS SAFEBoARD 1,0 - 1 LAG

System 1,0

1

2
detaljeFoRklaRing
1. norgips safeboard
2. norgips standard eller Hard



NoRGIPS SAFEBoARD SYSTEM 2,0
NoRGIPS SAFEBoARD 2,0 - 2 LAG

Platebekledning pr. veggside
1:a og 2:e lag - safeboard med safeboardsparkel
3:e lag - standard eller Hard

blyekvivalens FoR løsningsmUligHet saFeboaRd 2,0

antall lag safeboard
avsluttende lag standard 

eller Hard
blyekvivalens avhengig strålingsintensitet

Rørspenning 70 80 90 100 125

4 2 2,3 2,9 2,8 2,8 2,0

                   System 2,0

1

2

1

detaljeFoRklaRing
1. norgips safeboard
2. norgips standard eller Hard

veggtyPeR

vegg nr Forventet R’w (db) brannklasse (el) konstruksjon tykkelse (mm)
maks vegghøyde1) 

s 450
maks vegghøyde1) 

s 600

2.2.X2 48 90 se R70 db+ 1-2X/2X-1 145 5200 4800

2.2.X2 44 90 se FR70 1-2X/2X-1 145 6500 -

2.3.X2 52 90 se R95 db+ 1-2X/2X-1 170 7000 -

2.3.X2 44 90 se FR95 1-2X/2X-1 170 8000 -

2.4.X2 52 90 se R120 db+ 1-2X/2X-1 205 7000 -

2.4.X2 44 90 se FR120 1-2X/2X-1 205 8000 -

veggen har en blyekvivalens på minst 1,0 mm
X = safeboard
1) ved behov for høyere vegghøyder kontakt norgips



DETALjTEGNINGER FoR SAFEBoARD SYSTEM 1,0
FoRUTSETTER INNVENDIGE VEGGER MED STÅLSTENDERE

2.1 TILSLUTNING TAK

1 safeboardsparkel
2 stålskinne
3 norgips safeboard
4 norgips standard eller Hard
5 mineralull ved lydkrav

2.2 TILSLUTNING MASSIVT GULV

1 norgips standard eller Hard
2 norgips safeboard
3 mineralull ved lydkrav
4 stålskinne
5 safeboardsparkel

2.3 TILSLUTNING MASSIV VEGG

1   safeboardsparkel
2 norgips safeboard
3 mineralull ved lydkrav
4 norgips db+ stender
2 norgips standard eller Hard

2.4 TILSLUTNING GIPSPLATEVEGG

1 norgips safeboard
2 norgips standard eller Hard
3 mineralull ved lydkrav
4 norgips db+ stender
5 safeboardsparkel

1 norgips safeboard
2 norgips standard eller Hard
3 mineralull ved lydkrav
4 norgips db+ stender
5 safeboardsparkel

2.5 HjøRne = 90o 

1 norgips safeboard
2 mineralull ved lydkrav
3 norgips standard eller Hard
4 strålebeskyttelseskappe til el-bokser
5 el-boks

2.6 EL-BoKSER

1 norgips safeboard
2 spesialkarm med innebygget bly
3 norgips db+ stender
4 mineralull ved lydkrav
5 norgips standard eller Hard

2.7 DETALjER DøR
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DETALjTEGNINGER FoR SAFEBoARD SYSTEM 2,0
FoRUTSETTER INNVENDIGE VEGGER MED STÅLSTENDERE

4.1 TILSLUTNING TAK

1 safeboardsparkel
2 stålskinne
3 norgips safeboard
4 norgips standard eller Hard
5 mineralull ved lydkrav

1 norgips standard eller Hard
2 norgips safeboard
3 mineralull ved lydkrav
4 stålskinne
5 safeboardsparkel

4.2 TILSLUTNING MASSIVT GULV

1 safeboardsparkel
2 norgips safeboard
3 mineralull ved lydkrav
4 norgips db+ stender
5 norgips standard eller Hard

4.3 TILSLUTNING MASSIV VEGG

4.4 TILSLUTNING GIPSPLATEVEGG

1 norgips safeboard
2 norgips standard eller Hard
3 mineralull ved lydkrav
4 norgips db+ stender
5 safeboardsparkel

1 norgips safeboard
2 norgips standard eller Hard
3 mineralull ved lydkrav 
4 norgips db+ stender
5 safeboardsparkel

4.5 HjøRne = 90o 

1 norgips safeboard
2 mineralull ved lydkrav
3 norgips standard eller Hard
4 strålebeskyttelseskappe til el-bokser
5 el-boks

4.6  EL-BoKSER

1 norgips safeboard
2 spesialkarm med innebygget bly
3 norgips db+ stender
4 mineralull ved lydkrav
5 norgips standard eller Hard

4.7 DETALjER DøR
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MoNTASjE AV SAFEBoARD GIPSPLATE VED EL-BoKSER

når du  monterer safeboard ved el-bokser finnes det to for-
skjellige alternativer. de kan dekkes med strålebeskyttelse-
kapper av bly, alternativt på plass med tilskjært safeboard-
plater.  

detaljFoRklaRing
1   safeboardplater x 2
2   norgips standard eller Hard
3   safeboardspartel mellom alle plater
4   norgips db+ stender
5   el-boks
6   v 50 vinkelprofil

45

213

ALTERNATIV 2

SNITT A-A

t1

t1

t1

t1 = bekledningstykkelse

norgips stålstender

≥
 50

0 m
m

el-boks

   skap med ekstra           
   beskyttelse for   
   safeboard

aa

. . ≥
 50

0 m
m

SEKSjoN

l: 380 mm
d:  48 mm

Festes med 6 stk gipsskruer 
av typ g/R 25

STRÅLEBESKYTTELSEKAPPE FoR EL-BoKS

l

dALTERNATIV 1

66



SPARKLING oG TETTING
SLIK BRUKER DU SAFEBoARDSPARKEL
FoRUTSETTER INNVENDIGE VEGGER MED NoRGIPS STÅLSTENDERE

HVA ER SAFEBoARDSPARKEL?
norgips safeboardsparkel er en gipsbasert sparkelmasse i pulverform med mineraliske tilsetningsstoffer. sparklet er strålnings-
beskyttende og gulfarget for å være i stand til å skille den fra andre typer av sparkel. med safeboardsparkel, i kombinasjon med 
safeboardplaten, er det ikke nødvendig å bruke blyremse bak skjøter.

Forpakning: 5 kg i spann.
Oppbevaring: spannet oppbevares tørt på pall. skadde og åpnede sekker lukkes og forsegles slik at det ikke kommer inn luft.
Holdbarhet: ca 6 måneder.
Anvendelse: safeboardsparkel er spesielt egnet for håndsparkling av safeboardplaten. safeboard sparkles uten remse for optimal strålebeskyttelse. 
Anbefaling: Platenes kortkanter avfases før sparkling.
Verneutstyr: bruk støvmaske (P2) ved blanding og sliping.
Underlag: Underlaget må være tørt, rent og støvfritt. Fjerne støv fra skårne kanter.

SLIK BLANDER DU SAFEBoARDSPARKEL
1. Hell pulveret i rent, kaldt vann til dannelse av ”små øyer”. 5 kg sparkel krever omtrent 2 liter vann.
2. Rør med en sparkelkniv eller visp til sparkelmassen blir kremaktig.

SLIK BRUKER DU SAFEBoARDSPARKEL
•	 skjøter og tilsluttninger sparkles med safeboardsparkel. vent ca 50 minutter, og fjern ev. overskytende masse.
•	 små ujevnheter fjernes umiddelbart etter herding. slip med sandpapir om nødvendig.
•	 verktøy kan rengjøres med vann etter bruk.

OBS: alle platelag med safeboard skal sparkles.

oM HERDING oG HERDETID FoR SAFEBoARDSPARKEL
•	 sparkelmassen begynner å herde fra ca 30 minutter etter blanding (ved 20°C ). 
•	 sørg for å rengjøre blandekar og verktøy mellom hver blanding, fordi urene verktøy forkorter tiden for herding.
•	 Herdet sparkelmasse kan ikke bearbeides eller gjenbrukes.

ARBEIDSFoRHoLD oG TENKE PÅ
•	 sparkling skal utføres når platene er stabilisert i forhold til temperatur og fuktforhold.
•	 ved påføring av flytsparkel på gulv, skal sparklingen av norgips safeboard skje først etter at rommet er blitt tørt. i praksis betyr dette at 

gipsplateinstallasjonen ikke kan fullføres før gulvet er helt tørt, fordi det skal sparkles mellom hver gipsplate.
•	 Romtemperaturen skal ikke være under 10°C.

MATERIALFoRBRUK
du trenger ca 0,35 kg safeboardsparkel/m² safeboard.

FoRDELER MED NoRGIPS SAFEBoARDSPARKEL

•	 strålebeskyttende
•	 i pulverform
•	 klumper ikke
•	 god vedheft
•	 smidig konsistens
•	 gipsbasert
•	 krymper lite ved tørking

Bildet ovenfor viser en ferdigsparklet vegg med Safeboard gipsplate. Slik 
ser det ut før siste lag av Norgips Standard eller Hard er montert. Ikke 
bruk sparkelremse ved sparkling av skjøter på Safeboards gipsplater. 
Det skal imidlertid brukes papirtape ved sparkling i det ytterste laget av 
Norgips Standard eller Hard.
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norgips legger stor vekt på miljøvennlighet,
kvalitet og sikkerhet - fra produksjon
og distribusjon til bruk og gjenvinning.
vårt miljømerke skal visualisere det.

KUNDESERVIcE
ordre, leveranser, fakturar etc.
tel: 33 78 48 00
Faks: 33 78 48 51
e-post: ordre@norgips.com

TEKNIKKSUPPoRT
Produkter, systemer, installasjon etc.
tel: 33 78 48 20
Faks: 33 78 48 51
e-post: byggeteknikk@norgips.com

norgips er kvalitet- og miljøsertifisert i henhold til iso 
9001 og iso 14001.

Miljøsatsing til produksjon, bruk og gjenvinning

Norgips Norge AS - Tel. 33 78 48 00 - Fax  33 78 48 50  www.norgips.no



SIRONA ORTHOPHOS XG serien 

• Uten ceph:  Rommets absolutte minimale størrelse er: D 1411 mm  B 1280 mm    

• Med ceph:  Rommets absolutte minimale størrelse er: D 1411 mm  B 2155 mm 

• Rommets minimale høyde 2100mm  

• Et dobbelt strømuttak på 16A kurs monteres bak eller like ved søylens nedre del. 230 Volt 

• Egen jordkabel min. 4 mm2 

• +-10% (kontrolleres for eventuelt jordfeil) 

• Et 1 x RJ-45 – hunn monteres like ved strømuttaket. 

• En styrekabel skal kobles til baksiden av utstyrets sokkel og føres ut av røntgen rommet til 
fjernkontrollen som monters i en høyde av ca 1400mm. Med fordel kan denne trekkes skjult i 
rør, legges i plastkanal og gå over himlingsplater.  

• Veggfeste er i en høyde av 1950 mm. Belastning er 700N pr skruefeste (2 skruer). Et solid 
feste kreves på minimum 48mm som forankres i gulv, vegg og tak.. 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





clarei
Tekstboks
Vedlegg 5, røropplegg behandlings-motorrom



=  Friskluft Motor-rom  
     63 mm Spiro 

        Behandling stol U1 

For avslutning, 
se vedlagte 

installasjonsplan. 

Sugemotor 

S 

INSTALLASJONSPLAN                               Rørlegger 
Vått Sugesystem - Installasjon til 2 eller flere behandlingsrom: 

Lufttilførsel: 

Avløp fra SRAB amalgam filter: 

Utblåsing til friluft: 
63 mm Spiro 

Vakuumrør: 
 

50 mm Limt GF 

Vanntilførsel: 

U2 

Stoppekran 

Magnetventil – koples 
på egen bryter 

Hovedvannfilter   
CW42 

 

=  Lufttilførsel (8 - 10 bar) - Sirona—avsluttes med 3/8” utv. (ballofix 90°albue) 
     XO—avsluttes med 3/8” innv. (Ballofix) 

=  Vakuumrør - 50 mm limt GF rør. 32mm gjennom gulv, avsluttes 70 mm o.g. 
    NB! IKKE BRUK 90° BEND PÅ RØRENE, MEN 2 x 45°. 

=  Utblåsing fra sugemotor - 63mm Spiro rør til yttervegg. (blafrespjeld) 

=  Vanntilførsel - Sirona—avsluttes med 3/8” utv. (ballofix 90°albue) 
     XO—avsluttes med 3/8” innv. (Ballofix) 

=  Avløp - NB! Uten vannlås. Fra SRAB amalgam filter: 

Lufttilførsel: 
Til benk i sterilrom. 
(Avsluttes med Ballofix) 

Kompressor 

K 
Ø = 180 mm 

Retur-
sløyfe 
sug 

=   Retursløyfe 32 mm fra siste tilkobling og tilbake til sugemotor. 

Venterom 
Privat 
Steril 

=  Friskluft Motor-rom  63mm Spiro 

Oslo/Bergen: 
Tlf:   22 79 20 20           Faks:  22 79 20 21 
 
Tromsø 
Tlf:   77 67 35 00           Faks:  77 67 30 38 

clarei
Tekstboks
Vedlegg 6, røropplegg VA og våtsug



clarei
Tekstboks
Vedlegg 7, eksempel motorrom, plan



clarei
Tekstboks
Vedlegg 8, eksempel motorrom, snitt
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CHECKLISTA / GARANTIBEVIS
Instruktion för installation av DAC Universal + NitraDem

Innan installation, kontrollera att följande finns i nära anslutning till platsen för DAC Universal:
 Ett eget avsäkrat (enfas 230V/10A) jordat eluttag för DAC
 Ett tryckluftsuttag för 6/4mm slang med 5- 8 bar och flödeskapacitet på minst 90 liter/min

Innan intallation med fast vattenanslutning:
 Ett extra eluttag för NitraDem (OBS! behöver endast kopplas in om NitraDem-vatten även används till annat än DAC Universal)
 Vattenanslutning med 2-10 bar, max 40°C. Anslutningen skall ha egen avstängningskran och 1/2” utvändig gänga
 Avlopp för vatten, het ånga och olja skall finnas inom 2,5m med möjlighet att ansluta 6/4mm PFTE- slang
 Lämplig plats förberedd för montering av NitraDem (se separat installationsanvisning)

Installation:
 StällDAC på plats och kontrollera att samtliga tillbehör finns med (DAC med öppet magasin = Höjd 60cm , utrymme bakom DAC minst 10cm)
 Anslut DAC till el (förvärmning av kammaren tar ca:12min)
 Anslut medföljande värmetålig PFTE-avloppsslang till Nitram uppsamlingsdunk eller avlopp. Slangen får inte vara längre än 3m, och skall

monteras med fall (tänk på placeringen då den kan bli mycket het)
 Anslut tryckluft till DAC med 6/4mm slang via medföljande luftfilter (bör placeras lättillgängligt och väl synligt)
 Montera NitraDem kontrollpanel och koppla den till kranvatten (medföljande anslutningsslang är 2m, har anslutning med 1/2” invändig gänga

och får inte skarvas)
 Anslut vattenfiltret till NitraDem (röd + blå 6/4mm slang medföljande filtret)
 Anslut vatten in på DAC till [Water for autoclave] på NitraDem med 6/4mm slang

Inställningar:
 Kontrollera att vattnet från NitraDem håller max 3µS/cm
 Anslut/fyll på vatten. Vid fast vattenanslutning: [Menu/Settings/Automatic water/ ] för att aktivera NitraDem anslutningen
 Spola igenom ca:1 liter vatten genom NitraDem- filtret via vattenavtappningskranen
 Montera Nitram oljeflaska i DAC
 Mata fram vatten genom slangarna i systemet tills vatten syns rinna ut i kammaren (Håll Rinse- knappen nertryckt)
 Mata fram olja genom slangarna i systemet tills olja syns rinna ut i kammaren(Håll Lubricate-knappen nertryckt)
 Justera oljeurblåsningstiden till 2 [Menu/Settings/Oil Expel/ ]
 Justera hetlufturblåsningstiden till 1 [Menu/Settings/Expel/ ]

Test / Användarinstruktion:
 Visa manöverpanel och menysystempå DAC samt anordningar för påfyllning och tömning av vatten och olja
 Visa rengöring och byte av filter (DAC + ev. NitraDem)
 Visa hur man monterar instrument på magasinet för körning i autoklaven
 Visa bruksanvisningen samt gå gemensamt igenom

o Välj, anpassa och starta en cykel
o Visa vilken information som ges i displayen under en cykel
o Visa hur man manuellt avbryter en cykel
o Visa meddelanden
o Starta en ny cykel för entestkörning av autoklaven

 Visa avsnittet om felkoder i användarmanualen
 Visa användaren hur eventuell kvittoskrivare används samt hur ett kvitto på en OK cykel ser ut
 Instruera användaren om underhållsrutiner för autoklaven

Leverans utförd enligt ovan: (ifyllt och signerat orginal av detta garantibevis skickas till W&H Nordic AB)

Serienummer: ___________ _____________________________ Datum: _____________________________________________

Signatur tekniker: ___________ ______________________________________ ______________________________________________________________

ÅF / Leverantör: ________________________ _______________________________________________________________________________________

Signatur kund: _________________________________________________________________ ______________________________________________

Kund / Användare:
Klinik, Kontaktperson, Adress, Telefon, e- mail Det är av största vikt att W&H kan

registrera er som innehavare och
användare av denna produkt för att kunna
säkerställa full spårbarhet i händelse av
återkallning, uppdatering, modifiering samt
viktig information gällande produkten.
-Använd det portofria svarskuvertet.
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INSTALLATIONSANVISNING
Instruktion för installation av DAC Universal + NitraDem

Bilden visar endast ungefärligt utrymmeskrav för placering av DAC Universal samt NitraDem vattenreningssystem.
(Vattenanslutning, NitraDem kontrolpanel och filter-kartong placeras företrädesvis i skåp under t.e.x. diskbänk )
För detaljerad information om installation, drift och underhåll av dessa produkter –se respektive produkts medföljande
bruksanvisning eller kontakta W&H Service.

min: 45cm
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 Eluttag ? Jordat 230V/10A OBS! bör installeras på egen grupp/säkring!
 Tryckluft ? 5-8 bar 90 liter/h, anslutning för 6/4mm slang. OBS! ansluts via avfuktningsfilter!
 Vatten ? Vid fast vattenanslutning till demineraliserat vatten: 2-10 bar.

 Längd på slang från vattenanslutning till NitraDem: 2m. ( får ej skarvas! )
 Koppling på anslutningsslang: ½” invändig gänga.

 Avlopp ? Ansluts med 6/4mm PFTE-slang till värmetålig avloppsanslutning. Slangen skall monteras med
fall från DAC Universal, max längd 2,5m.





Behandlingstol U1 

For avslutning, 
se vedlagte 

installasjonsplan. 
Sugemotor S 

Kompressor K 

INSTALLASJONSPLAN        Elektriker 
Installasjon til 2 eller flere behandlingsrom: 

230V 16A 

Styring for sugemotor: 
2 x 1,5 

Vanntilførsel: 

U2 

Magnetventil – koples 
på egen bryter 

=  Digitalrøntgen/WallBoks - Ved installasjon av digitalrøntgen monteres i tillegg RJ45 nettverkspunkt like ved  
     strømuttaket, alternativt optisk dupleks 1:1 SC/SC 50/125µM hun vegguttak. 
=  RTG+utløser— Fra behandlingstol til veggboks i gang /230V + Ølflex 110 (7x1,5m2)      

=  Siteco overlys - 230V punkt i tak over behandlingstol, over egen bryter. Monteres av elektriker. 

=  Magnetventil vann- koples med egen bryter, betjenes fra sentralt bryterpanel. 

=  PC - Konferer med tannlegen om hvor telefon- og stikkontakter skal settes opp, samt uttak for PC    
 med 1 x RJ45.  

=  Styring for sugemotor - En parkabel fra unitene til sugemotoren for 24 V kortslutning. 

Oslo/Bergen: 
Tlf:   22 79 20 20           Faks:  22 79 20 21 
 
Tromsø 
Tlf:   77 67 35 00           Faks:  77 67 30 38 

230V 16A 
 

Stol  230V 16A 

Siteco overlys – 
koples på egen bryter 

50mm varerør 
Til PC  

Røntgen 230V fra stol 

Ølflex 110 (7x1,5m2) 
Veggboks 
RTG + utløser 

OPG– 230V / RJ45 

=  Tilførsel med jord - 230V 16A. RJ 45 ved sokkel sentrert bak OPG. OPG 

=  Varerør– 50mm trekkerør fra stol til innredning for datatilkopling. 

=  Tilførsel med jord - 230V 16A til kompressor og sugemotor, betjenes fra sentralt bryterpanel. K + S 

PC 

RTG 

=  Tilførsel med jord - 230V 16A U1..U2 

Vegg 
boks 

myste
Typewriter

myste
Typewriter
Alt. /3fas

myste
Typewriter

myste
Highlight

myste
Rectangle

myste
Typewriter
2 x 20mm K-rør

myste
Typewriter

clarei
Tekstboks
Vedlegg 12, EL installasjonsplan



Sammendrag, Behandl.
.1 Resultatoversikt, Pasient

Objekt
Installasjon
Prosjektnummer
Dato

:
:
:
:  08.11.2017

Glamox AS, BU Glamox Luxo Lighting
Hoffsveien 1C, 0275 Oslo

Side 1/5Ny lysberegning.rdf

-2.0 -1.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 [m]

0.0
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2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
[m]

N

500 750 1000 1500 2000
Belysningsstyrke [lx]

Generelt
Anvendt beregningsalgoritme Midlere indirekteandel
Høyde på beregningsflate 1.30 m
Vedlikeholdsfaktor 0.70

Total lysfluks for alle lyskilder 19253 lm
Totaleffekt 171 W
Totaleffekt per areal (16.42 m²) 10.41 W/m²

Belysningsstyrke
Gjennomsnittlig belysningsstyrke Em 1140 lx
Laveste belysningsstyrke Emin 1080 lx
Maksimal belysningsstyrke Emaks 1160 lx
Jevnhet U1 Emin/Em 1:1.05 (0.95)
Jevnhet U2 Emin/Emax 1:1.07 (0.93)

Type Ant.\Prod.

Glamox Luxo Lighting
20 1 Bestillingsnr. : A41-W600 LED 800 830

Armaturnavn : A41-W
Bestykning : 1 x LED 830 11 W / 821 lm

22 4 Bestillingsnr. : C95-R600x600 LED 4800 830 MP
Armaturnavn : C95-R LED
Bestykning : 1 x LED 830 40 W / 4608 lm



Sammendrag, Behandl.
.2 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1

Objekt
Installasjon
Prosjektnummer
Dato

:
:
:
:  08.11.2017

Glamox AS, BU Glamox Luxo Lighting
Hoffsveien 1C, 0275 Oslo

Side 2/5Ny lysberegning.rdf
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[m]

N

300 500 750 1000 1500
Belysningsstyrke [lx]

Generelt
Anvendt beregningsalgoritme Midlere indirekteandel
Vedlikeholdsfaktor 0.70

Total lysfluks for alle lyskilder 19253 lm
Totaleffekt 171.0 W
Totaleffekt per areal (16.42 m²) 10.41 W/m² (1.65 W/m²/100lx)

Evalueringsområde 1 Referanseplan 1.1
Horisontal

Em 630 lx
Emin 253 lx
Emin/Emid (Uo) 0.40
Emin/Emaks (Ud) 0.27
Posisjon 0.75 m

Hovedoverflater Em Uo
m 1.5 (Himling) 113 lx 0.66
m 1.1 (Vegg) 250 lx 0.39
m 1.2 (Vegg) 320 lx 0.36
m 1.3 (Vegg) 265 lx 0.37
m 1.4 (Vegg) 231 lx 0.43

Type Ant.\Prod.



Sammendrag, Behandl.
.2 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1

Objekt
Installasjon
Prosjektnummer
Dato

:
:
:
:  08.11.2017

Glamox AS, BU Glamox Luxo Lighting
Hoffsveien 1C, 0275 Oslo

Side 3/5Ny lysberegning.rdf

Glamox Luxo Lighting
20 1 Bestillingsnr. : A41-W600 LED 800 830

Armaturnavn : A41-W
Bestykning : 1 x LED 830 11 W / 821 lm

22 4 Bestillingsnr. : C95-R600x600 LED 4800 830 MP
Armaturnavn : C95-R LED
Bestykning : 1 x LED 830 40 W / 4608 lm



Beregningsresultat, Behandl.
.3 Tabell, Referanseplan 1.1 (E)

Objekt
Installasjon
Prosjektnummer
Dato

:
:
:
:  08.11.2017

Glamox AS, BU Glamox Luxo Lighting
Hoffsveien 1C, 0275 Oslo

Side 4/5Ny lysberegning.rdf

Høyde på referanseplan
: 0.75 m

Gjennomsnittlig belysningsstyrke Em : 630 lx
Laveste belysningsstyrke Emin : 253 lx
Maksimal belysningsstyrke Emaks : 954 lx
Jevnhet U1 Emin/Em : 1: 2.49 (0.40)
Jevnhet U2 Emin/Emaks : 1: 3.77 (0.27)
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Beregningsresultat, Behandl.
.4 Tabell, Pasient (E)

Objekt
Installasjon
Prosjektnummer
Dato

:
:
:
:  08.11.2017

Glamox AS, BU Glamox Luxo Lighting
Hoffsveien 1C, 0275 Oslo

Side 5/5Ny lysberegning.rdf

Høyde på referanseplan
: 1.30 m

Gjennomsnittlig belysningsstyrke Em : 1140 lx
Laveste belysningsstyrke Emin : 1080 lx
Maksimal belysningsstyrke Emaks : 1160 lx
Jevnhet U1 Emin/Em : 1: 1.05 (0.95)
Jevnhet U2 Emin/Emaks : 1: 1.07 (0.93)

(1080) 1110 1140 [1160]

1100 1130 1140 1150

1130 1140 1150 1150

1150 [1160] [1160] 1150

0.00 0.10 0.20 0.30 [m]
Belysningsstyrke [lx]

0.00

0.10

0.20

0.30

[m]
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Kravspesifikasjon ekomnett  

fra it-seksjon Møre og Romsdal fylkeskommune 

1 Innledning 

1.1 Om dokumentet 

Kravspesifikasjonen er et grunnlag både for oppgraderinger og for installasjon av nye felles 

kablingssystemer for bygg tilknyttet Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Felles kablingssystem som etableres iht denne kravspesifikasjon skal dekke nåværende og 

fremtidige behov for data- og telekommunikasjon i bygget. Kravene er veiledende minstekrav 

og er ikke ment å være til hinder for bruk av forbedret teknologi eller løsninger, så lenge dette 

på forhånd er avtalt og godkjent av Møre og Romsdal fylkeskommune. 

1.2 Oppgradering og nye installasjoner 

Gjennomføre de tiltak som er avdekket som nødvendig gjennom evaluering slik at alle bygg, 

etter at prosjektet er gjennomført, har felles kablingssystem som tilfredsstiller minimumskrav 

i kravspesifikasjon. 

2 Kravspesifikasjon  

2.1 Normative referanser 

Installasjon og oppgradering av felles kablingssystem skal utføres i henhold til Ekomloven 

med tilhørende forskrifter. Forskriftene henviser også til norske og internasjonale standarder 

som er utarbeidet på området, og som skal etterleves. 

Aktuelle normative referanser: 

 Lov om elektronisk kommunikasjon, 04. april 2004 nr 83 

 Forskrift (NKOM) 16. februar 2004 nr. 401 om elektroniske kommunikasjonsnett 

(ekomforskriften) 

 Forskrift (NKOM) 27. september 2005 nr 1094 om elsikkerhet i elektronisk 

kommunikasjonsnett 

 Forskrift (NKOM) 07. desember 2011 nr. 1206 for virksomhet som utfører installasjon 

og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften) 

 Forskrift 6. desember 2011 nr 1358, om tiltaksverdier og grenseverdier  

 Forskrift (NKOM) 27. september 2005 nr. 1094 om elsikkerhet i kommunikasjonsnett 

 NEK EN 50173 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer 

a. NEK-EN 50173-1:2011 Generelle krav 

b. NEK-EN 50173-2:2007 Kontorbygninger 

c. NEK-EN 50173-5:2007 Datasenter  

 NEK EN 50174 Informasjonsteknologi – Kablingsinstallasjon 

a. NEK-EN 50174-1:2009 Spesifikasjon og kvalitetssikring 

b. NEK-EN 50174-2:2009 Planlegging og utførelse av installasjoner i bygninger 

c. NEK-EN 50174-3:2003 Planlegging og utførelse av installasjoner utomhus 

 NEK-EN 50310:2006 Anvendelse av utjamningsforbindelser og jording i bygninger 

med informasjonsteknologiutstyr 
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 NEK EN 50346:2002 Informasjonsteknologi – Kablingsinstallasjoner – Prøving av 

installert kabel 

 Nasjonal kommunikasjonsmyndighets øvrige veiledninger om private ekomnett. 

 

Dersom leverandør velger andre metoder enn beskrevet i aktuelle standarder, må det 

dokumenteres at resultatet blir minst det forskriftene krever eller som er gitt i standardene. 

2.2 Krav til utførende leverandør 

Det settes krav om at all installasjon og oppgradering av felles kablingssystem skal være 

utført iht retningslinjer gitt av Møre og Romsdal fylkeskommune Bygg- og 

vedlikeholdsavdeling. 

Det settes et generelt krav om at all installasjon og oppgradering av felles kablingssystem skal 

være fagmessig utført. Dette innebærer bl.a. at: 

 Installatøren (leverandøren) skal være autorisert av Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 

 Leverandør og dennes personell har nødvendig kompetanse for å utføre 

installasjonen (jf autorisasjonsforskriften). 

 Leverandør og dennes personell har nødvendig kunnskap om aktuelt regelverk og 

relevante standarder. 

 Leverandør og dennes personell har nødvendig kompetanse for å følge valgte 

fabrikanters retningslinjer og veiledninger for installasjon og funksjonsprøving. 

 

Kabler, kontakter, termineringsutstyr, fordelingskap, føringsveier (kanaler, broer ol), 

installasjon, terminering, merking, målinger og dokumentasjon skal inngå i leveransen. 

2.3 Krav til kablingsstruktur  

Felles kablingssystem for Møre og Romsdal fylkeskommune skal som hovedprinsipp 

utformes som stjernenett. Som grunnlag for planlegging og utførelse legges NEK-EN 500173-

1 og NEK-EN 50174, som skal etterfølges av leverandør. 

Utfyllende informasjon: 

 Stjernenettet skal ha senter i et pluggfelt (patchpanel) i områdefordeleren (OF) 

med 8-polet plugg type RJ45 for pluggbar tilkobling til utstyr. 

 Kablingssystemet skal som hovedprinsipp tilfredsstille krav for frekvenser til og 

med 500 MHz (sambandsklasse EA). Kravene til båndbredde gjelder 4 par kabler, 

snorer, kontakter og termineringsutstyr. Det kreves dokumentasjon / måleprotokoll 

med skriftlig garanti for funksjonalitet. Forutsatt at krav til EMC og båndbredde 

garanteres tilfredsstilt, kan kabel av type UTP, STP og SFTP anses å være 

likeverdige. 

 Patchpanel plasseres i fordelingsskap/rack. 

 Patchpanel skal ha minimum 30 % reserve for fremtidig utvidelse. 

 Til områdefordeler skal det føres tilførselskabler fra utstyrets koblings- eller 

pluggfelt (telefonsentral, modem, router). 

 Fra områdefordeler føres kablingssystemet via føringstraseene til uttakene, enten 

direkte eller via bygningsfordelere (BF) i stamkabler og koblingsfelt i 

etasjefordelere (EF). 
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 Det skal etableres gode og fleksible fremføringsveier (kabelbroer, kanaler el) med 

dekning til alle arbeidsplasser og lokasjoner hvor det skal plasseres 

telekommunikasjonsuttak (TU). Der hvor fremføringsveier allerede finnes kan 

disse brukes dersom aktuelle krav til utførelse, kvalitet og sikkerhet er ivaretatt. 

 Kablene skal under installasjon ikke utsettes for bøyning under minste tillatte 

bøyeradius eller støt og strekk utover spesifikasjonen for det benyttede produkt. 

 For hvert telekommunikasjonsuttak (TU) skal det føres frem 2 stk. kabler med fire 

tvunnede par i hver kabel. Kablene termineres i hver sin 2 x 4 par modulærkontakt, 

type RJ45. Det skal brukes samme pinneallokering for telefoni og data. 

 Benyttes skjermet kabler skal materialet som benyttes for skjerming ved 

termineres i en RJ45 behandles i henhold til NEK EN 50174-1. 

 Kablene skal som hovedregel ikke være lengre enn 90 meter fra TU til patchepanel 

 Evt fremføring utendørs kan gjøres via rørføring i grøft eller i luftstrekk avhengig 

av forholdene på stedet. Kabel i grøft skal trekkes i separat subrør /rør om ikke 

annet avtales med Møre og Romsdal fylkeskommune. 

 

I de tilfeller hvor fiberkabel skal benyttes skal følgende krav være oppfylt: 

 Fiberkabelen skal inneholde singelmodus gradert-indeks 9/125 mikron, 

klassifisering 10GBASE fibre med definerte transmisjonsegenskaper for 1310 nm 

(NEK EN 50173-1) 

 Valg av kabel skal skje i forholdt til ute- og innebruk og ha egenskaper tilpasset 

bruksområde, lengde på kalbelstrekk, installasjonssted og miljø.  

 Alle fiberinstallasjoner skal, uten unntak, følge NEK EN 50174. 

 Evt bruk av fiberkabel internt i bygget skal være konstruert for innendørs 

anvendelse og for å tåle de strekk som kan forekomme ved installasjon og 

belastning over tid. 

 Fiberkabler internt i bygget og mellom bygninger skal inneholde minimum 24 

optiske fibre som alle konnekteres. Fiberantall utover dette vurderes etter behov. 

 Evt fremføring utendørs kan gjøres via rørføring i grøft eller i luftstrekk avhengig 

av forholdene på stedet. Kabel i grøft skal trekkes i separat subrør /rør om ikke 

annet avtales med MRFK. Halogenfri og flammehemmende kabel skal benyttes 

hvis dette er benyttet i øvrige kabelinstallasjoner i bygget.  

 Alle fiberkabler termineres i egne fiberhyller, dvs. en hylle pr kabel. 

 Fiberkablene skal termineres i LC/UPC-konnektorer i begge ender med krysset 

vertikalkabling. Hvis annen konnektortype foretrekkes, skal dette avtales med 

Møre og Romsdal fylkeskommune av hensyn til kompatibilitet med utstyret som 

skal anvendes. 

 I fordelerne skal fiberkablene samles i et lukket kabinett med paneler. Kablene skal 

kveiles opp og strekkavlastes i kabinettet. 

 Etter montasje i panelene skal det ikke være bøyeradier på fiberen som er mindre 

enn spesifisert for produktet.  

2.4 Krav til utførelse 

Installasjonen skal utføres i henhold til angitte normative referanser og forøvrig alle tekniske 

krav satt av leverandører av materiell.  

Kablingssystemet for horisontalkabling skal tilfredsstille krav for sambandsklasse EA. 

Kablingssystemet mellom områdefordeler og etasjefordeler skal tilfredsstille krav for 
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fiberkabel.  Kabelkanalene og borrehull skal lyd- og brannisoleres mellom rommene der det 

kreves iht byggekravene til bygget.   

 

 

Figur1: Plassering av funksjonelle elementer (Uninett, 2013) 

 

Bruk av PoE kan føre til oppvarming av horisontale kabel som kan medføre redusert ytelse. 

PoE standarden, IEEE 802.3at, spesifiserer strømforsyning opptil ca. 25,5 W pr port. Det 

finnes leverandører som kan levere opptil ca. 50 W per port. Det er rimelig å anta at 

overføring av slike effekter vil kunne medfører oppvarming og forringelse av kabelkvaliteten. 

Problemet antas å gjøre seg gjeldende i større kabelbunter der mange enheter skal 

strømforsynes. Det skal derfor tilstrebes å ikke ha for store kabelbunter og de skal ikke 

stripses for hardt sammen. 

 

Ekomkabel og strømkabel skal ha en viss avstand til hverandre. Avstanden skal være iht 

NEK-EN 50174-2. 

 

2.5 Krav til sikkerhet 

Det skal legges vekt på å beskytte kablingssystemet mot uautorisert tilgang.  

Kabler som tilhører den horisontale del av kablingssystemet skal bare føres gjennom områder 

som disponeres av Møre og Romsdal fylkeskommune alene eller i lukket føring som er 

utilgjengelig for andre. 

Dersom stamkabler for data må føres gjennom lokaler som ikke disponeres av Møre og 

Romsdal fylkeskommune, eller må føres forbi en eller flere etasjer som ikke disponeres av 

Møre og Romsdal fylkeskommune alene, skal stamkabler for data være fiberkabler og føres i 

lukket føring som er utilgjengelig for andre. 
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Dersom stamkabler for tele og data må føres gjennom lokaler som disponeres av andre enn 

Møre og Romsdal fylkeskommune eller slike kabler må føres forbi en eller flere etasjer som 

ikke disponeres av Møre og Romsdal fylkeskommune skal stamkabler være uten 

termineringer og uten identitetsmerker i områdene hvor andre har adgang.  

2.6 Krav til fordelingsskap 

Kommunikasjonsutstyr og patchepanel skal plasseres i et fordelingsskap, også kalt rack.  

Utenforstående skal ikke ha fri tilgang til racket. Det skal være låsbart eller stå på et teknisk 

rom som er låsbart. Det skal ha utrustning for plassering av både rackmonterte enheter og 

andre løse enheter. Det skal ikke være mulig å koble fra / slå av utstyret uten å måtte inn i det 

avstengte området, strømuttak til utstyret skal plasseres der. Rommet skal ha tilstrekkelig 

ventilasjon med hensyn på varmeutvikling. 

Teleinntaket for ekstern telesamband skal plasseres i racket som er områdefordeler. Her skal 

teleinntaket termineres i patchepanelet og merkes tydelig. 

Alle rack skal jordes og dimensjoneres med elektriske kurser som tar høyde for senere 

utvidelser. 

Benyttes et låsbart rack skal det plasseres på rom som ikke benyttes som kontor/ 

behandlingsrom/pauserom eller lignede. Grunner er støy fra vifter som kan overstige 

grenseverdien på 55dB for Gruppe I iht §1-4 og §2-1, Forskrift om tiltaksverdier og 

grenseverdier. Er det satt lavere grenseverdier på støy i kravspesifikasjonen til bygget skal de 

følges. 

Racket skal være 19´´ skap.  

 Skap uten plass til rackmontert servere og/eller UPS skal ha et minimumsmål på: 

dybde på 800 mm, høyde på 1200 mm og bredde 800 mm.  

 Skap med plass til rackmontert servere og/eller UPS skal ha et minimumsmål på: 

dybde på 1000 mm, høyde på 1200 mm og bredde 800 mm.  

Racket skal ha 50% ledig kapasitet etter at prosjektet er ferdigstilt. 

2.7 Krav til Jording, overspenningsbeskyttelse og EMC  

NEK-EN 50310 legges til grunn for jording og montering av overspenningsvern i 

ekomnettanlegg. 

3 Anleggsdokumentasjon 

Møre og Romsdal fylkeskommune setter krav til at anleggsdokumentasjon og merkesystem 

skal standardiseres. 

Dokumentasjonen skal leveres elektronisk i et format avtalt med Møre og Romsdal 

fylkeskommune. Dokumentasjon skal forelegges kunden etter ferdig test og disse skal være 

signert og datert av ansvarlig fra utførende leverandør. Dokumentasjonen skal inneholde en 

liste over standarder som ligger til grunn for det anlegget som er levert. 

3.1 Krav til merking 

Alle kabler, kontakter, koblingsfelt, pluggfelt, vegguttak og termineringer skal være entydig 

og varig merket etter et merkesystem som er tilpasset kablingssystemet og avtalt med Møre 
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og Romsdal fylkeskommune på forhånd. Som minimum skal merking være i henhold til 

kravene i NEK EN 50174-1  

Kabler merkes i begge ender med nøyaktig stedsangivelse hvor kabelen kommer fra og hvor 

den går. Ved bruk av fiberkabler skal disse merkes med ”advarsel om fiberkabel” der de går 

gjennom vegg eller etasjeskiller.  

3.2 Krav til kvalitetsmåling og testprotokoll 

Installerte kabler skal utprøves fra fordeler til arbeidsplassene iht Ekomforskriften, NEK EN 

50173 og NEK EN 50346. Det skal brukes scanner på samtlige kobberkabelforbindelser og 

OTDR på samtlige fiberkabelforbindelser. Utskrift av målinger skal følge 

anleggsdokumentasjonen. 

Egnet testutstyr skal stilles til rådighet av leverandør som også skal stille med nødvendig 

personell for å gjennomføre testen. 

Måleprotokoll for samtlige kabler og termineringer (TE) inklusive konsolideringspunkt (CP).  

(par og fiber - innmåling). Type måleinstrument og måleinstrumentets serienummer skal 

oppgis. Dato for gjennomført måling og navn på utførende skal oppgis 

 

Dersom det forekommer feil vil installasjonen ikke bli akseptert, og installatør må kontrollere 

kablingen på nytt og prosedyren for godkjenning gjentas.  

3.3 Krav til dokumentasjon 

Det skal leveres nøyaktig dokumentasjon som enkelt kan vedlikeholdes og som til enhver tid 

gir god oversikt over kablingssystemet og patching/krysskobling. 

Dokumentasjon skal inneholde oversiktsskjema og skisser/plantegninger som gir mulighet for 

eksakt å kunne finne et hvert uttaks plassering fordeling og ved arbeidsplass. Det skal også 

klart fremgå av dokumentasjonen hvilke reservekapasiteter som er tilgjengelig.  

Plantegninger og stigeskjema som angir forlegning, fordelinger og telekommunikasjonsuttak. 

Alle fordelinger og telekommunikasjonsuttak skal være merket med telekommunikasjons 

uttaksnummer på plantegninger. 

 

Dokumentasjonen skal være lettfattelig og illustrert med eksempler. Dokumentasjonen for 

pluggfelt skal være enkelt å vedlikeholde for instruert personell hos bruker. 

Leverandøren skal utferdige en samsvarserklæring hvor det bekreftes at utførelse er i henhold 

til gjeldende lov med forskrift. Dersom utførelse avviker fra gjeldende lov skal dette anføres i 

samsvarserklæringen. Det er en forutsetning for avvik at disse er i henhold til avtale med 

Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

samsvarserklæring skal benyttes. For øvrig skal dokumentasjon og merking av strukturert 

kabelanlegg være i henhold til NEK EN 50173 og NEK EN 50174. 

 



Vedlegg 13 - oversikt romtyper / opplegg EL og VVS
Status 19.02.2019; CR

VVS
Romtype Generelt:

1. Gruppeinndeling av medisinske rom (alle behandlingsrom, OPGer og røntgenrom):
Medisinske rom med elektromedisinsk utstyr tilkoblet pasient og elnett klassifiseres som GRUPPE 1. 
Jordfeilbrytere med utløserstrøm mindre enn 30mA. Strøm forsvinner ved jordfeil.
2. Se også kravspesifikasjon ekomnett.
3. dnvp = dobbelnettverkspunkt. nvp = nettverkspunkt
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g Generelt:
1. Ventilasjon / Luftmengder: 
Der ikke annet er angitt for spesifikk rom, se MRFK prosjekteringsanvisning (under mappe romskjema).

Alle rom EL stikk: Der ikke annet er angitt for spesifikk rom skal det monteres stikkontakter for service, reingjøringsmaskiner 
og lignende. Basert på apparatledning 10m alle rom skal ha stikk med unntak av toalett.

Korridorer / 
hovedatkomst 
tannklinikk

automatisk døråpner (universell utforming):  fra felles aeal til ventesone og fra ventesone inn til klinikkareal

Lager 1 dobbel stikk
Lager med server-
/patcheskap 1. Fiberinntak: 2 redundante fiberkabler

2.  Kravspek: se også vedlegg 15
3. 1 x dobbel stikk

ca. 4kW

Avd.kontor 1. per arbeidsplass (1 stk.): 3 doble stikk; 1 dnvp.
(per arbeidsplass: 2 skjermer, PC, IP-telefon, hevesenk bord + reserve)
2. skjerm på vegg: 1 doble stikk; HDMI

Resepsjon 1. arbeidsplass / front desk: 2 tripple stikk; 1 dnvp.
2. betalingsmaskin (håndholdt): 1 enkel stikk; 1 nvp
Opplegg for motorisert skyveluke.
Hele oppleggetskal være i kabelkanal slik utvidelse er mulig på enkel måte.

Arkiv 1. multifunksjonsmaskin /-skriver: 1 enkel stikk; 1 nvp.
2. mindre skriver (konf.): 1 enkel stikk; 1 nvp.
3. frankeringsmaskin: 1 enkel stikk; 1 nvp.
4. reserve: 1 dobbel stikk; 1 nvp
Hele opplegget i kabelkanal på vegg slik utvidelse er mulig på enkel måte.
1 bryter for unit / røntgen og magnetventil ved inngangsdør på innsiden av rommet.
1. per skrivebord (2 stk.): 3 doble stikk; 1 dnvp.
(per skrivebord: 2 skjermer, PC, IP-telefon; hevesenk skrivebord + reserve)
2. på vegg ved inngangsdør: 1 doble stikk.
3. ved dental innredning: 1 stikk i underskap (skuffe til røremaskin); 1 dobbel stikk over benkeplate.
4. mottsatt vegg / fotende unit til skjerm: 1 stikk , 1 nvp; EL rør med trekkledning (til HDMI kabel) fremføres til 
kabelkanal skrivebord tannlegeside. Klargjort over himling.
5: Unit / oppstikk:
egen 230V 16A kurs med merket bryter for hver unit. Egen jordkabel min. 4 mm2. 1 dnvp.
6. Røntgen:
- oppstikk: på samme kurs som unit.
- punkt T1 / oppstikk: Det legges opp 230V 16A kurs til hvert av pkt. T (140 cm o.f.g.). Derfra legges det en 32mm K-
rør med trekkledning (egen kabel leveres med røntgen apparat) maks 8,5m til pkt. R / oppstikk i alle 
behandlingsrom. Generatorboksen er på utsiden av behandlingsrommet.
7. Skjerm på unit: Systemskjerm, henter strøm fra unit. EL rør med trekkledning (til HDMI kabel) fremføres til 
kabelkanal skrivebord tannlegeside (1. pult til venstre).
8. Unit / oppstikk: Fra motorrom / sugemotor / styreboks legges en toleder (2x1,5mm2 ) som går til unit1 og videre 
til unit2 osv. for styring av sugestart (24V kortslutting).
9. Belysning:
Se egen beskrivelse. (System med 60x60 cm LED armaturer, dimmbart. (spes. krav til Lux og fargetemperatur. (500 
lux vanlig kontorbelysning, 1000 lux over behandlingsområde)

Unit:
1 kW drift, oppstart 
litt høyere

Røntgenapparat: 
1,2kW i eksponerings- 
øyeblikket

Til unit / oppstikk / pkt. R:
Sug:
Det legges opp et 50 mm limt GF rør fra sugemotor til hver unit. Ikke legg 90 gr. bend på rørene, men 2 
x 45 gr. Avsluttes lavest mulig over gulv ved ”oppstikket” til unitene med innvendig 32 mm muffe med 
gummipakning og ved sugemotor med 50 mm rør 50 cm o.f.g. Se egen skisse fra Dental Miljøteknikk, ( 2 
sløyfer)

Vann:
Vanntilførsel legges til hver unit. PEX 16mm avsluttes like over gulv med ballofix og 90°albue 3/8” utv.
Magnetventil.

Luft:
Lufttilførsel legges fra kompressor til hver unit. PEX 16mm - avsluttes like over gulv med ballofix og 
90°albue 3/8” utv.

Til dental innredning:
Vann & avløp:
Kalt- og varmt vanntilførsel legges til elektronisk servantbatteri med manuell temperaturregulering og 
batteridrift.
Avløp tilkobles til vask (integrert i benkeplate).

Elkraft

Behandlingsrom



Kjøkken Strømuttak til utstyr i skap:
- kjøleskap
- 1 x mikrobølgeovn
- 1 x stekeovn
- 1 x oppvaskmaskin

Strømuttak på vegg til utstyr på bordflate:
- vannkoker
- kaffetrakt 3-fas
- 2 dobel stikk reserve

Vask:
Kalt- og varmt vanntilførsel
Avløp tilkobles til vask

Oppvaskmaskin:
Vanntilførsel. Magnetventil med føler.
Kobles til avløp.

Kaffetrakt:
Kaltvanntiførsel over benkeplate.

Pause-/ Spiserom Projektor & lerret opplegg:
projektor i tak, innfelt motorisert lerret (210 cm bredde) innfelte høyttalere i taket (alternativ vegghengt), 
tilkoblingspanel for HDMI, VGA og Audio.  Styrepanel for på/av, kildevalg og volumkontroll.

Opplegg for videokonferanse:
ja.

Strøm og datauttak på vegg:
fordelt: 3 doble stikk; 3 dnvp.

Ventesone 1. atkomstregistrering: 1 x touch screen skjermer : 1 enkel stikk; 1 nvp.
2. betalingsmaskin: 1 enkel stikk; 1 nvp.
3. skjermer på vegg: 2 x på vegg: 2 enkel stikk; 2 nvp.
4. automatisk døråpner (universell utforming) fra venterom mot fellesareal og klinikk.

Vanndispenser:
Kaltvann, stengekran, magnetventil.

Lys: Lysarmatur under alle overskap. Lys i gjennomgående skap. Ev. sokkellys.

Vask 1:
ved dental innredning: 1 stikk under overskap ifm lys under overskap. 1 dobbelstikk på vegg.
Vask 2:
ved dental innredning: 1 stikk under overskap ifm lys under overskap. 1 dobbelstikk på vegg (bl.a. til ultralydbad).

Termodesinfektor x 2 (oppvaskmaskiner v/øy):
Som type Miele. Se eget vedlegg.
Det legges opp en egen 230V 3-fas kurs på 3 x 20 A for hver desinfektor.
magnetventiler. 1dnvp.
Quattrocare x 2 (v/øy):
2 doble stikk på vegg.
Avtrekk:
Det skal være avtrekksvifte over øy. Avtrekk for desinfektor og quattrocare.

DAC:
Se eget vedlegg. Det legges opp 230V 16A kurs. 1dnvp.
magnetventiler. 
Autoklav x 2:
Se eget vedlegg. Hvor er vedlegget? Det legges opp en 230V 16A stikkontakt på veggen bak for hver autoklav. 
1dnvp.
Foliesveiser: 
Det legges opp 230V 16A kurs.
Kjøleskap:
Det legges opp 230V 16A kurs.

Vask 1:
Kalt- og varmt vanntilførsel legges til enhånds oppvaskbatteri med svingbar tut. Konferer med leietaker 
om type. 2 delt vask:
Avløp 1 tilkobles til vask (integrert i benkeplate).
Avløp 2 tilkobles til vask (integrert i benkeplate): Under kum i benkskap skal det monteres en 
amalgamavskiller. Avskiller erstatter vannlås. Avskiller monteres av rørlegger etter nærmere 
spesifikasjon fra leverandør.
Vask 2:
Kalt- og varmt vanntilførsel legges til enhånds oppvaskbatteri med svingbar tut. Konferer med leietaker 
om type. Avløp tilkobles til 2 delt vask.

Termodesinfektor x 2 (oppvaskmaskiner v/øy):
både varmt og kaldtvannstilkopling. Stengekraner monteres. Det kreves også tilkopling for 2 
avløpsslanger (en ekstra til dampkondensator). Anbefales montert og igangkjørt av leverandør.
Quattrocare x 2 (v/øy): Luft: 4-6 bar. fra vegg? Eller under arbeidsbenk?

Avtrekk over desinfektorer.

DAC: Se eget vedlegg.
Vann: Avsluttes klar for tilkobling av 6mm slange (6mm fittings). Stengekran. magnetventil.
Luft: Avsluttes klar for tilkobling av 6mm slange (6mm fittings). Stengekran/Ballofix monteres.
Avløp: DAC skal tilkoples avløp.

Autoklav x 2:
Vann: Autoklaven skal tilkoples vann. Avsluttes med ½” utv. Stengekran og reduksjonsventil med 
manometer monteres før filter. Maks trykk 5 bar inn til filter.
Avløp: Autoklaven skal tilkoples avløp.

per Desinfektor:
6,7kW varmeeffekt. 
7,5kW i drift.

per Autoklav: 3,4kW

DAC:
2,2kW

Foliesveiser:
1kW

Quattrocare:
ca. 24W

Steril



Røntgenscanner 2 doble stikk; 1 dnvp.
OPG-røntgen OPG apparat:

Det legges opp 1 dobbel 230V 16A kontakt for OPG og 1 dnvp.
Det legges min. en 2 leder kabel fra OPG til fjernutløser på utsiden av rommet. Egen jordkabel min. 4 mm2

Røntgen apparat:
Det legges opp 1 dobbel 230V 16A kontakt for OPG og 1 dnvp.
Det legges min. en 2 leder kabel fra OPG til fjernutløser på utsiden av rommet. Egen jordkabel min. 4 mm2

Data:
Det legges opplegg for 1 dobbekontakt til PC og 1 dobbelkontakt til OPG.

OPG:
1,2kW (i 
eksponeringsøyeblikk
et)

Lab/lager Slipemaskin:
til venstre ved vask: 1 dobbelstikk på vegg.

Lysovn:
1 dobbelstikk på vegg.

Acryl/Voks:
1 dobbelstikk på vegg.

Slip/pol. maskin:
1 dobbelstikk på vegg over arbeidsbenk
1 dobbelstikk på vegg under arbeidsbenk

Slipemaskin:
Kaltvanntilførsel. Avløp via slange inn til vasken.

Vask:
Vann: Kalt- og varmt vanntilførsel legges til enhånds oppvaskbatteri med svingbar tut.
Avløp: med Gipsavskiller under vask.
Luft: Trykkluftuttak i skap under vask.

Punktavsug:
over "acryl/voks" arbeidsplass.

Trykkluftuttak:
ved "slip/pol. maskin" arbeidsplass

Motorrom 1. Kompressor: 400V 3fas 16A (mest sansynlig).
2. Sugemotorer: separate kurs; 1 dnvp til styring
3. 1 dobbel stikk; 1 dnvp.

Varmebelastning:
se pkt. 4.5.1 i prosjekteringsanvisning



 

   

 

Vedlegg C.1.6 (V6) 

Prosjekttilpasset prinsippskisser 
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353.01
kjøl data
370.01
komfort

320.01
varmepumper

RT50

TT

RT50

T

RT40

TT

RT40

T

Merk:
Inntegnede følere er et minimum. Vann/
glykol blanding skal benyttes. Antall 
brønner er kun et eksempel.

 739.01

Prinsipp energibrønner

Syklon og 
manetittfilter
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T
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T
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RT53

T
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RT90

T

RT50

TT

RT50

T

PP

RP40
P

RP40

RT42

TT
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T
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T
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energibrønner

Merk:
prinsipp med to eller flere varmepumper
som leverer all romoppvarming. Interne 
eller eksterne sirkulasjonspumper styrt av 
varmepumper. Inntegnede følere er et 
minimum.

TT

TTFF

kWh

Utetemperaturføler 
type ”værstasjon”

BACnet/
Modbus

til SD

BACnet/
Modbus

til SD

320.01 

Varmesentral

Forvarming tappevann
Bereder i teknisk rom

Vann-

behandling



avSide 4 13

Dokument:

Revisjon:

Revisjonsdato:

Utarbeidet av:

1

01.07.2019

K. Hollingen

prisgrunnlagNesset helsehus

Prinsippskisse tekniske anlegg

353.01 

Dataroms-kjøling

-
SB60

RT60

TT

RT60

T

-
SB61

RT61

TT

RT61

T

-
SB62

RT62

TT

RT62

T

MMM

MMM

MMM

JP40

JP41

P

P

RT40

TT

RT40

T

RT50

TT

RT50

T

739.01
brønner



avSide 5 13

Dokument:

Revisjon:

Revisjonsdato:

Utarbeidet av:

1

01.07.2019

K. Hollingen

prisgrunnlagNesset helsehus

Prinsippskisse tekniske anlegg

332.01 Sprinkler, eksempel



avSide 6 13

Dokument:

Revisjon:

Revisjonsdato:

Utarbeidet av:

1

01.07.2019

K. Hollingen

prisgrunnlagNesset helsehus

Prinsippskisse tekniske anlegg

MF40MF40

LX01

LR01

LX01

LR01

RT40

TT

RT40

T

RT50

TT

RT50

T

MMM

KA50

SS50

M

KA50

SS50

RT90

TT

RT90

T

MF50MF50

RT54

TT

RT54

T

MMM

KA40

SS40

M

KA40

SS40
JV40

LR40

JV40
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P
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P
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T
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T
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T
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T
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RT56
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RF50

P

RF50

P

RF40

P

RF40

P

Merk:
el. varmebatteri i ventilasjon kun for 
luftoppvarming. Inntegnede følere er et 
minimum.

Kjølebehov 
klarlegges ved 
inneklimasimulering 

360.01 dagsenter og fellesareal

360.01 Dagsenter og fellesareal, ca. 5000m3/h

VAV, 

spjeldvinkelstyring
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Merk:
el. varmebatteri i ventilasjon kun for 
luftoppvarming. Inntegnede følere er et 
minimum.

360.02 leiligheter nord og korridor

360.02 Omsorgsleiligheter fasade nord og korridor, ca. 5000m3/h

CAV, trykkstyrt 

aggregat (kjøkken)



avSide 8 13

Dokument:

Revisjon:

Revisjonsdato:

Utarbeidet av:

1

01.07.2019

K. Hollingen

prisgrunnlagNesset helsehus

Prinsippskisse tekniske anlegg

MF40MF40

LX01

LR01

LX01

LR01

RT40

TT

RT40

T

RT50

TT

RT50

T

MMM

KA50

SS50

M

KA50

SS50

RT90

TT

RT90

T

MF50MF50

RT54

TT

RT54

T

MMM

KA40

SS40

M

KA40

SS40
JV40

LR40

JV40

LR40

JV50

LR50

JV50

LR50

P

QD50

P

QD50

P

QD40

P

QD40
RP40

PP

RP40

P

RP50

PP

RP50

P

Fellesfeil

Driftsvender

Av/På/Auto
A

V

P
Å

A
U

T
O

A
V

P
Å

A
U

T
O

XS01

LV41

TT

QT48

T

QT48

TT

QT49

T

QT49

LV41

T

QT48

T

QT49

LK40LK40

SB41

MMM

SB41

M

JP41JP41
RT56

TT

RF50

P

RF50

P

RF40

P

RF40

P

Merk:
el. varmebatteri i ventilasjon kun for 
luftoppvarming. Inntegnede følere er et 
minimum.

Kjølebehov 
klarlegges ved 
inneklimasimulering 

360.03 leiligheter syd

360.03 Omsorgsleiligheter fasade syd, ca. 3000m3/h

CAV, trykkstyrt 

aggregat (kjøkken)
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Merk:
el. varmebatteri i ventilasjon kun for 
luftoppvarming. Inntegnede følere er et 
minimum.

360.04 lege, tannpl.nord, hjemme-

360.04 Legesenter nord, offentlig tannpleie, hjemmetjeneste øst, ca. 6500m3/h

tjeneste øst

Lokal kjøling!

VAV, 

spjeldvinkelstyring
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Merk:
el. varmebatteri i ventilasjon kun for 
luftoppvarming. Inntegnede følere er et 
minimum.

Lokal kjøling!

360.05 lege syd, p.tannklinikk og

360.05 Legesenter syd, privat tannklinikk, hjemmetjeneste vest ca.3100m3/h

hjemmetjeneste vest

VAV, 

spjeldvinkelstyring
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370.01 

Ventilasjon og rom-kjøling

Fan-coil

MMM
JP40

JP41

P

P

RT40

TT

RT40

T

RT50

TT

RT50

T

739.01
brønner

Regulator

Temp. +/-

Tilkoblet buss

Fan-coil

MMM

Regulator

Temp. +/-

Tilkoblet buss

Lokal kjøling, prinsipp (ikke antall!)

Til kjøling 360.01 og 360.03
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1 GENERELT 
Beskrivelsen i det følgende er strukturert etter bygningsdelstabellen (NS3451). Beskrivelsen er 
kortfattet, og forutsettes lest sammen med vedlegg og skisser, for en mer fullstendig forståelse 
av konstruksjonene. Skissene som foreligger er benyttet som kommunikasjonsmiddel i 
arbeidet med brukerne og er av den grunn svært detaljerte. Skissene som foreligger skal leses 
og forstås som skissetegninger. Tegninger og løsninger er helt og holdent entreprenørens 
ansvar.  

Funksjonsbeskrivelsen angir kun hovedlinjer for anleggets utførelse. Detaljer er ikke spesifisert, 
og det er ikke utført masseberegninger. Det er entreprenørens ansvar å foreta 
detaljutformingen av installasjoner 

Bygget skal utføres som massivtrekonstruksjon. Fasadeuttrykk og materialvalg utover dette er 
entreprenørens valg.  Tilbyder skal i sitt tilbud vise fasadeuttrykk. Denne vil ikke bli vektlagt i 
konkurransen, men forslag skal kunne benyttes videre i prosjektet.  

Det er et krav om at tekniske systemer løses slik skissene foreligger. Dette fritar ikke total-
entreprenøren fra å detaljprosjektere alle sine leveranser, med dokumentasjon som beskrevet 
i kontraktgrunnlag Del II. Utover tekniske prinsippskisser er det ikke utarbeidet egne 
konstruksjonstegninger. 

Det skal gå klart frem av tilbud dersom kvaliteter og omfang av leveransen avviker fra 
beskrevne løsninger/ kvaliteter.  

Eksisterende helsehus (fløy i tilknytning til kommunehus) skal rives med avfallshåndtering iht. 
miljøsaneringsrapporten. Eksisterende helsehus består i dag av hjemmetjenesten, 
tannlegetjeneste og legekontor. Alle funksjoner her skal flyttes over til nytt helsehus når dette 
står ferdig, og rivingsarbeider kan således ikke påstartes før overtagelse av nytt helsehus er 
gjennomført. Dette betyr samtidig at alternativ rømningsveg for eksisterende kommunehus er 
ivaretatt gjennom byggeperioden, men det vil mangle alternativ rømningsveg for plan 2 mot 
nord når eksisterende helsehus er revet. Det må etableres alternativ rømningsveg her når 
eksisterende helsehus er revet og fasade bygges opp igjen.  

P.t. jobbes det med ROS-analyse og beregning av brannvann i kommunen. Dataene foreligger 
foreløpig ikke. ROS- analysen vil foreligge sammen med endelig omregulering av området.  

For tannlegekontorene er det kravene i vedlegg V5 som legger føringer for prising. Alle krav 
her skal ivaretas. 

Alternativ rømningsvei fra takterrasse må ivaretas. Rømningstrapp herfra må ta hensyn til at 
det er beboere fra som omsorgsboligene som skal benytte hagen og uteområdet i plan 4, og 
skal rømme herfra. Rømningsveg må være tilpasset personer med nedsatt bevegelighet. 

Brannkonsept 
I brannkonseptet/ brannskisser er det ikke medtatt at arkiv på legesenteret skal være egen 
branncelle. I tilbud skal det ta med at dette arkivet utføres som egen branncelle. 
 
Inneklima, energi- og effektbehov 
Entreprenør er ansvarlig for å utføre energiberegninger med tilhørende reelt energibudsjett og 
energimerking. Energimålingene skal benyttes til å sammenligne reelt forbruk med budsjett. I 
tillegg er entreprenør ansvarlig for å utarbeide inneklimasimuleringer som viser at kravene til 
inneklima overholdes. Disse skal som minimum utarbeides for typiske romtyper og på de antatt 
mest utsatte områder i bygget.  
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Det er utført energiberegninger og inneklimasimuleringer på skissenivå. Disse antyder at 
energi- og effektbehovet kan anslås å til å ligge i området: 

 Energi [kWh/m2] Effekt [W/m2] 
Oppvarming 70 30 
Kjøling  1 10 

 

Entreprenør må gjøre selvstendige vurderinger av behovene basert på løsninger 
entreprenøren velger for bygget.  

Krav til inneklima 
Generelt skal operativ temperatur ligge på 22 °C, bortsett fra i omsorgsboligene hvor den skal 
ligge på 24 °C. Se egen kravspesifikasjon fra tannlegene. 
 
Tele- og datanisjer 
Det skal leveres tele- og datanisjer, konf. Kapittel 515. 
 
Ambulansestasjon 
Det er foreslått at ny ambulansestasjon skal bygges ut i tilknytning til nytt helsehus. Denne skal 
plasseres frittstående i forhold til nytt helsehus /Se situasjonsplan/. Omfanget av 
ambulansestasjonen er på nåværende tidspunkt ikke bestemt, og vil derav komme ut på egen 
entreprise. Det er imidlertid noen grensesnitt som må håndteres i denne kontrakten. 
Grensesnittene skal prises i opsjon.  

11 Rigg og drift 

Entreprenør må gjøre seg kjent med alle forhold på området som kan bli berørt av tiltaket.  

 Entreprenøren skal medta alle rigg- og driftskostnader tilhørende NS 3420, for alle fag, 
for å få en komplett leveranse iht. forespurt omfang i totalentreprisegrunnlaget. 

 Riggplass blir avsatt etter nærmere avtale med byggherre. Både riggplan og 
entreprisegrense blir avklart på informasjonsmøtet.  

 Alle kostnader i forbindelse med SHA-arbeidet skal være inkludert. 
 Alle kostnader i forbindelse med avstemmingsfase skal være inkludert. 
 Entreprenør skal ivareta all nødvendig inngjerding, avstenging og avlåsing av bygget og 

byggeplassen i hele byggeperioden. 
 Entreprenør er ansvarlig for all avfallshåndtering i forbindelse med prosjektet. 

Rent tørt bygg-prinsippene i RIF veileder skal gjennomføres i prosjektet. Byggherre har rett til 
å pålegge entreprenøren å rydde/ rengjøre byggeplassen hvis den løpende ryddingen/ 
rengjøringen ikke blir tilfredsstillende utført. Hvis entreprenøren til tross for slikt pålegg ikke 
utfører tilfredsstillende rydding/ rengjøring innen avtalt frist, kan byggherre rekvirere dette 
arbeidet utført av andre for totalentreprenørens regning. 

 2 BYGNING 
Alle bygningselementer skal være standard produkter som det kan forventes er tilgjengelig i 
markedet minst 10 år. Alle materialer og overflater som tilbys, skal velges ut fra høye krav til 
slitestyrke og overflatestyrke sett i forhold til pris (årskostnader). Alle bygningsdeler skal være 
fastmontert og tåle forventede påkjenninger uten å forskyves eller ødelegges. Det skal legges 
vekt på vaskbare overflater både på vegger, golv og tak. 
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21 GRUNN OG FUNDAMENTER 

211 Klargjøring av tomt 
På tomten står det et eksisterende bygg og en garasje som skal rives etter overtagelse av nytt 
helsehus. Tidspunkt for riving av garasje er opp til entreprenør å velge. Nødvendig rydding av 
tomt, samt saging og fjerning av asfalt er en del av tiltaket.  

Komplette grave- og sprengningsarbeider inngår. Det er gjennomført grunnundersøkelse, 
flomvurdering og faregradsvurdering på tomten. Se vedlegg V9, V10 og V11.  

Alle nødvendige arbeider i forbindelse med sikring av byggetomt beskrevet i 
grunnundersøkelsen skal være medtatt. Dette gjelder også flomvoll som beskrevet i rapporten.  

Nødvendig bærelag og tilbakefyllingsarbeider skal utføres. 

212 Byggegrop 
Utgraving av masser, fylling, bærelag og avretting av underlag for gulv på grunn og til dekke for 
carport under bygget skal utføres. Alle nødvendige grøfter i forbindelse med bunnledninger, 
elektro, grunnvarme etc skal medtas.  

Utvendig tilbakefylling mot yttervegger skal utføres.  

Terrenget skal planeres og tilordnes i samsvar med situasjonsplan og beskrivelse i kap 70. 

215 Pelefundamentering 
Bygget står nær sjøkanten og laster fra et direktefundamentert bygg kan føre til dårlig stabilitet 
mot sjøen Det planlegges derfor at bygget fundamenteres på peler. Det er mellom 18-28 meter 
fra terreng til faste masser. Valg av peler må bestemmes når lastene som føres til 
fundamentene er kjent. Det vises for øvrig til vedlagt grunnundersøkelse og 
faregradsvurdering. 

216 Direkte fundamentering 
Løsmasser uten tilstrekkelig bæreevne skal skiftes ut med bæredyktige løsmasser. 
Fundamentering, grunnmurer og ringmurer skal utføres i betong med utvendig isolering og 
drenering. Bygget skal heves fra nivå med eksisterende asfalt, for å sikre like kotehøyde på gulv 
i plan 1 som eksisterende kommunehus. 

Bygget er planlagt helt ut på elvebredden hvor elva går i yttersving. Stabilitet av bredden og 
erosjonssikring mot utgraving inn mot nybygget må ivaretas. Dette gjelder for alle aktuelle 
fundamenteringsløsninger.  

Det stilles strenge krav til differensesetninger, og all fundamentering og grunnarbeid skal 
utføres i samråd med geoteknisk prosjekterende.  

217 Drenering 
Mot yttervegger settes drensplater ved tilbakefylling. Nærmest drensplatene legges 
drenerende masse, som beskyttes med fiberduk mot annen tilfyllingsmasse. 

Takvann og vann fra fotskraperister kobles til offentlig OV-nett, via sandfangkum. Når 
håndtering av overvannet skal planlegges skal det tas med i betraktningen å benytte denne 
ressursen fremfor å lede alt bort i rør til nærmeste resipient. Det skal vurderes muligheter for 
fordrøyning i åpne eller nedgravde magasiner. Det skal vurderes å kunne benytte takvann til 
grøntarealer etc. Naturlige lavbrekk og grøfter i terrenget skal utnyttes til flomveier og 
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fordrøyning. Totalentreprenør skal i alle tilfeller avklare løsning mot kommunens krav til 
overvannshåndtering. Ved overvannshåndtering i rør skal alt inkluderes i tilbudet.  

22 BÆRESYSTEMER 

Som bæresystem benyttes i hovedsak dekker og vegger i massivtre, sammen med bjelke-/ søyle 
konstruksjoner i limtre. Bygget skal oppvarmes via vannbårent gulvvarme, og det tas 
utgangspunkt i at fordelerrør for varmenettet legges i en betongstøp.  

224 Avstivende konstruksjoner 
Nødvendig konstruksjonsmessig avstivning av bygningen skal utføres.  

225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner 
Totalentreprenør skal medta brannbeskyttelse i den grad dette er nødvendig med bakgrunn i 
valgt konstruksjon. Brannbeskyttelsen skal være iht. Vedlegg V2 Brannkonsept. 

23 YTTERVEGGER 

Yttervegger skal utføres i massiv tre.  

Total U-verdi for bygningen skal være iht. krav til TEK 17. De angitte U-verdiene skal innbefatte 
alle overganger mellom bygningsdeler, bærekonstruksjoner osv, som kan utgjøre kuldebroer i 
konstruksjonen. Verdiene innebefatter også festemidler for porter, dører og vindu. 

Alle yttervegger samt fuger, tilslutninger mv. i yttervegger skal utføres med to-trinns tetting. 
Fugemasse skal ikke eksponeres for sol og regn.  

For overganger mot yttervegger mellom rom med lydkrav utføres detaljer for å unngå 
flanketransmisjon må ivaretas. 

233 Glassfasader 
Glassfasader med vindus-/ dørfelt skal ha brutte kuldebroer og være selvdrenerende. 
Innfesting av glassfasader gjøres iht. løsning utarbeidet av RIByFy og leverandør. Hvor glass går 
fra gulv til tak skal det være håndløper på innsiden. 

234 Vindu, dører og porter 
Glass i vindu og dører skal leveres med minst 10 års garanti mot punktering eller 
spenningsbrudd. Glass i vindu og dører skal utføres med sikkerhetsglass der forskriftene stiller 
krav om dette. Glass skal også utføres med taktil merking der det er krav til dette. Utforming 
av taktil merking avklares med byggherre. Beslag skal være korrosjonsbestandige. Utforming 
og innfesting av beslag må være nøye planlagt. Alle beslag skal utføres med endelokk, og med 
falsede skjøter uten spisse kanter til å skjære seg på. Beslag skal utføres i valgfri farge, 
fargeforslag skal fremlegges for byggherre. Beslag skal ha nødvendig tykkelse og kvalitet mht. 
belastning og holdbarhet. 

VINDU 
Åpningsvindu skal være innadslående. Disse skal ha lås og sikring mot full åpning. Løsning og 
omfang for sikring avklares med byggherre. Glasset skal minimum ha min. 70 % lystransmisjon 
og solfaktor 40 % eller bedre. Glass skal tilfredsstille krav til sikkerhet. Alle vinduer skal utføres 
med vedlikeholdsfri overflate utvendig, for eksempel aluminiumsbelagte trevinduer. Det 
presiseres at det skal være lufting på baksiden av beslaget slik at råteskader ikke oppstår. Det 
skal være godt tilrettelagt for rengjøring av alle vinduer, eventuelt kan vinduer ha selvrensende 
glass. Byggherre står fritt til å velge fargebåde innvendig og utvendig. Innvendige foringer i 
samme materiale som vegger.  
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DØRER 
Byggherre står fritt til å velge farge på dører. Inngangspartier skal utformes på en slik måte at 
tilsmussing inn- og utvendig unngås. Utenfor ytterdører skal det være fotskraperister, fast 
dekke og overbygg.  Nødvendig fallforhold og avrenning skal tilfredsstilles. I inngangspartier av 
glass skal dører og sidefelt være utformet slik at de ikke representerer fare for kollisjon. Dører 
skal tilfredsstille alle krav til isolasjon, lyd, brann, sikkerhet og UU etc. Lav terskel i aluminium, 
maks 15mm.  

235 Utvendig kledning og overflater 
Utvendig kledning skal ivareta byggets massivtrekonstruksjon. Det skal benyttes vedlikeholds-
vennlige materialer. Alle utvendige beslag skal utformes slik at prinsippet om varig totrinns 
tetting ivaretas.  

236 Innvendig overflate 
Tre har gode egenskaper for inneklimaet med tanke på avgassing og fuktbalanse. For å utnytte 
disse egenskapene skal heltreelementene eksponeres innvendig. Synlig overflate 
massivtrevegg behandles med hardvoksolje etter anbefaling fra leverandør ift. inneklima og 
vedlikehold. Farge på pigmentering avklares med byggherre. 

237 Solavskjerming 
Integrert solavskjerming med screen skal benyttes på alle vindus- og glassflater. Dette gjelder 
også for nødvendige vinduer mot nord. Solskjerming skal integreres i fasaden. Utvendig 
solavskjerming skal leveres komplett med værstasjon, styringsautomatikk og styringspanel pr. 
rom. Styringsautomatikk skal ha utgang for mulig overstyring. Solskjermingen skal kunne styres 
lokalt i hvert rom, men «nullstilles» etter et angitt tidsintervall avtalt med byggherre.  Det skal 
medtas værstasjon med 4 soner, vind-, temperatur- og solmåler. Værstasjonen skal på BACnet 
kommunisere målte verdier og tilstand.  

24 INNERVEGGER 

Innervegger skal utføres i massivtre og utføres jfr. krav til lyd, brann og funksjon.  

Vegger rundt kjernene med våtrom/toalett, samt andre innervegger med mye tekniske 
føringer kan utføres som isolerte bindingsverksvegger med baderomsplater i toalett/våtrom 
og trekledning med tilsvarende overflate som massivtre i øvrige rom. 

Vegger skal dimensjoneres slik at de kan oppta belastning og gi feste for vegghengt innredning 
og utstyr jfr. ID- beskrivelser. Gjennomføringer i brann- og lydklassifiserte vegger skal tettes 
med godkjent tettemasse. Tilslutningsdetaljer må spesielt ivaretas med tanke på 
flanketransmisjon. Alle innervegger skal bygges helt til tak eller dekke.  

For plassering av systemvegger/ innvendig glass i vegger henvises til ID- beskrivelser i vedlegg 
V3. 

Sisterne med stativ for vegghengt klosett bygges inn i vegg. 

244 Vindu, dører og foldevegger innvendig 
Glass skal også utføres med taktil merking der det er krav til dette, og tilfredsstille alle krav til 
universell utforming. Utforming av taktil merking avklares med byggherre. Det må påregnes 
inntil 8 ulike farger på dører.  

Karmer og foringer skal utføres i tilsvarende overflate som massivtre. Tilsvarende utførelse som 
for vindu og dører i yttervegger. 
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Dører utformes generelt som høytrykkslaminatdører tilpasset brann- og lydkrav. Det benyttes 
gjennomgående overflater i laminat. Terskelfritt der brann og lydkrav tillater det ved bruk av 
heve-/senketerskel. Alle terskler skal tilfredsstille krav til UU.  

 Tette enfløyet dører til omsorgsboliger. Dimensjoneres for å kunne trille båre og seng 
gjennom dør 

 Glass i dører i korridorer/ gang mellom omsorgsboliger og fellesareal 
 Tette dører i korridorer/ gang mellom omsorgsboliger og øvrige areal 
 Skyvedør mellom opphold/ cafe og allrom skal være uten glass 
 Glass i dører mellom resepsjon og venterom i legesenter 
 Dør mellom heis H-216 og korridor tannhelse skal stå åpen på magnet 
 Dører for røykskille i korridorer ved omsorgsboliger skal stå på magnet. 

Lås og beslag 
Dører med krav til adgangskontroll og dørautomatikk er beskrevet i romprogram og kapittel 
543 og 547. Alle andre dører skal ha vridere. For vriderlåser, se ID- beskrivelser i vedlegg V3. 

245 Skjørt 
Det skal fortrinnsvis være samme enhetlig takhøyde i alle rom. Evt. skjørt plassbygges og 
utføres i samsvar med overflater i rommet. 

246 Kledning og overflater 
Alle utstikkende hjørner i korridorer og spesielt utsatte områder, skal utføres med 
hjørnebeskyttelse. Dette gjelder også alle søyler og andre konstruksjoner med utsatt 
plassering. Høyde på hjørnebeskyttelse skal være 1 200 mm. 

På bad, WC, HCWC, oppvaskrom og renholdssentral skal det benyttes våtromsplater. Type 
plater presenteres i tilbudet.  Det skal ikke være synlige horisontale skjøter. 

Det skal leveres håndløpere i korridorer og trapperom ifm. omsorgsboliger. 

25 Dekker 

251 Frittbærende dekker 
Dersom dekker utføres i annet materiale enn betong, skal denne danne underlag for påstøp 
for innstøping av fordelingsrør til vannbårent varme.  Terrassegulv bygges opp med 
vedlikeholdsvennlige materialer.  

Det skal for planlegging av etasjehøyder ta høyde for sammenkobling av mellombygget i nytt 
helsehus med eksisterende kommunehus. Ferdig gulv i plan 1 skal ha tilsvarende kote som 
eksisterende gulv i kommunehuset. For plan 2 skal det være trinnfri adgang fra mellombygget 
til kommunehuset. 

252 Gulv på grunn 
Det skal utarbeides en bygningsfysikkrapport som setter premisser for oppbygging av gulv på 
grunn.  Alle nødvendige arbeider skal være inkludert, også nødvendig radonsperre med 
brønner, og evt. kanaler over tak.  

253 Oppforet gulv, påstøp 
Sluker med nødvendig tilpasning av fall skal inngå.  

Det skal leveres vannbårent gulvvarme for hele bygget, og spredenettet til varmeanlegget 
ønskes primært lagt i betong.  
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255  Gulvoverflate 
Fuktnivå i undergulv skal kontrolleres og være i samsvar med produsentens krav før legging av 
belegg. Alle gulv i hver etasje skal ha samme kotehøyde uavhengig av gulvoverflate.  

Linoleumsbelegg skal være med kork eller skumunderlag. Referanse: Armstrong Marmorette 
Acoustic Plus. Ved legging av gulv skal det påses at skjøter ikke legges i nærheten av naturlig 
fuktige soner som nær vasker og oppvaskmaskin. Belegget skal ha oppbrett på 70 mm opp på 
vegg med hulkilsløsning. Det skal fuges i overgang/beleggkant mellom belegg og vegg.  

I våtrom skal det legges sklisikkert vinylbelegg. Belegget skal ha minimim 2 mm tykkelse og skal 
trekkes min 100 mm opp på vegg m hulkil i våtrom og toaletter. Belegget skal ligge i overlapp 
bak våtromsplater på vegg. Det benyttes homogent belegg med minimum 50 % PVC innhold 
og PUR overflate. 

Ved inngangsparti legges renholdsmatter med gummilist mot vegg. I overgang mellom 
renholdssone og belegg/inngangsdør skal det legges overgangslist i rustfritt stål. 

Referanse renholdsmatte: Protect Super 

Galvaniserte fotskraperister leveres utenfor alle inngangsparti i min. 50 cm til hver side for 
inngangpartiets bredde og ut minimum 2 meter fra inngangsdør. Fotskraperister monteres på 
ringmur / fundament av betong med drenering koblet til drenssystem.  

256 Faste himlinger og overflatebehandling 
Faste himlinger skal være uten synlige skjøter og skal sparkles og malebehandles. Dersom det 
er installasjoner over himling som krever tilgang skal dette løses med inspeksjonsluker i 
himling. Faste himlinger må ivareta krav stilt i forhold til akustikk, lyd og brann.  

257  Systemhimling 
Oppheng for systemhimling skal ha farge tilpasset plater og må dimensjoneres for tilleggslaster 
fra ventiler, belysning, skilt og annet som naturlig henger i systemhimling. Alle himlinger skal 
være forseglet.  Systemhimling må ivareta krav stilt i forhold til akustikk, lyd og brann. Himling 
skal være enkel å demontere for senere inspeksjoner og drift. 

26 YTTERTAK 

Alle tak skal dimensjoneres iht. de krav som er stilt. Alle takoverflater og underliggende tekking 
må utformes slik at de tåler påkjenning ved snørydding og ferdsel.  

Forskriftsmessig tilkomst til tak skal ivaretas. Det skal etableres utstyr for sikring av 
driftspersonell ved drifting av bygget i ettertid. 

Alle inngangsparti skal være overbygget med tak i hele bredden og minimum 2 meter ut fra 
inngangsdør. Takutstikk skal ha minimum 2 meters bredde fra yttervegg. Dette gjelder 
imidlertid ikke for utgang fra allrom til det fri mot sør.  

Tak- og terrasseflater skal løses med overløp slik at det ikke kan oppstå vannskader selv om 
sluk og avløp tettes igjen. Nødvendig antall sluk for takavvanning skal medtas. Alle takflater 
skal ha minst 2 sluk.  

For tak 4. etasje i mellombygg, se ID- beskrivelser vedlegg V3 

Det skal være med takoverbygg over privat balkong øverste etasje for omsorgsboligene. 
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261 Primærkonstruksjon 
Massivtreelement som holder funksjonelle og tekniske krav benyttes som primærkonstruksjon. 
Taket bygges opp som et kompakttak med innvendig taknedløp og parapet langs hele 
gesimsen.  

262  Taktekking 
Taket skal tekkes med to lag helsveist belegg og belegget skal føres over gesims. Det skal 
beregnes takfall for minimum 1:40 for alle flater. Taksluker skal plasseres jfr. produsentens krav 
ift. antall, innfesting, fallforhold med mer. Alle takflater skal generelt ha mer enn en sluk for 
redundans og innvendig nedløp. Taksluker skal ha løvrist og UV funksjon, og skal skrues fast til 
nedløpet.  

265 Gesimser, takrenner og nedløp 
Oppbygging av gesimser utføres. Byggherre skal fritt kunne velge farge på beslag. Gesimser 
skal utføres med platekledning og beslag, falsede skjøter. Fall på gesims skal være mot tak. 
Utførelse iht. krav stilt av RIByFy. 

266 Himling og overflate 
Materialvalg for synlig himling under takutstikk skal sees i sammenheng med og stå i stil med 
øvrig kledning av bygget.  

268 Utstyr og kompletteringer 
Fast utstyr skal så langt det er mulig være vegghengt for å lette rengjøring. 

27 FAST INVENTAR 

273 Kjøkkeninnredning 
Se Id- Beskrivelser 

274 Innredning og garnityr for våtrom 
Se Id- Beskrivelser 

275 Skap og reoler 
Se Id- Beskrivelser 

276 Sittebenker, stolrader, bord 
Se Id- Beskrivelser 

277  Skilt og tavler 
Merking av dører, innvendig og utvendig skilting skal inngå i tilbudet. Skiltingen skal være taktil, 
med blindeskrift.  Type merking, skilt og tavler beskrives i tilbudsbrevet 

279  Annet fast inventar 
Se Id- Beskrivelser.  

28 Trapper, Balkonger m.m 

281  Innvendige trapper 
Alle innvendige trapper skal tilfredsstille forskriftskrav, krav til universell utforming og utformes 
iht. krav i brannkonsept.  

282 Utvendige trapper 
Alle utvendige trapper skal tilfredsstille forskriftskrav, krav til universell utforming og utformes 
iht. krav i brannkonsept.  
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284 Balkonger og verandaer 
Balkonger til omsorgsboligene skal innfestes på en slik måte at den ikke foringer ytterveggens 
u-verdi og/ eller tetthet. Innfesting skal håndteres i rapport fra RIByFy. Dekke på balkonger skal 
utføres i vedlikeholdsvennlige materialer 

Balkong på tak 

287  Andre rekkverk, håndlister og fendere. 
Rekkverk og håndlister skal monteres der det er krav til det ift. UU- og/eller forskriftskrav. 

Det skal medtas fastmontert stige med bøyle for inspeksjon av tak, må være avlåsbar slik at 
uvedkommende ikke får tilkomst til tak. Plassering avklares med byggherre. 

Det skal leveres håndtløpere i korridor og trapperom ifm. omsorgsboliger. Det skal også leveres 
håndløpere foran glassfasader.  

29 Andre bygningsmessige arbeider 

294 Bygningsmessige hjelpearbeider 
Alle bygningsmessige hjelpearbeider og alle grensesnitt og integrasjoner mellom fagene skal 
være inkludert i tilbudet. Branntetting gjennomføres iht. krav stilt i kap. D.2.8 i 
kontraktgrunnlag Del II. 
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3 VVS- INSTALLASJONER 
Ledningsnett 

 Rørledninger skal ikke legges gjennom rom for kraftteknikk eller tele/data, som for 
eksempel hovedtavle, underfordelinger, rom for telefonsentral, datamaskinrom, IT-
rom, arkivrom og lignende.   

 Alle synlige rør skal ha dekkskiver i gjennomganger.  
 Alle rørføringer skal framføres over himling med kun synlige vertikale føringer for å 

unngå vandalisme. Føringer langs gulv skal ikke forekomme.  

Tetthet 
Rørledninger skal tetthetsprøves iht byggteknisk forskrift. Protokoll skal inngå i FDV. 

Oppfylling av anlegg 
Anlegget skal i energisentral og ved påfyllingspunkt, tydelig merkes med påfylt glykoltype, 
fabrikat og mengde.   

Rørsystemet må renses, nøytraliseres og spyles, for å fjerne beskyttelsesbelegg, glødeskall, 
avleiringer og korrosjon, før oppfylling. Varmeanlegget skal fylles med filtrert, ph-justert og 
oksygenfattig vann, påfylling via filterstasjon og vakuumutskiller.  

Innregulering  
Innreguleringen av væskemengde skal utføres med toleransekrav 0 % til + 20 % i forhold til 
beregnet verdi, inklusive målefeil.  
Etter ferdig innregulering skal alle strupeventiler låses og ventilposisjon angis i protokoll.  

Avstengningsguide   
Det skal utarbeides en todelt avstengningsguide for alle røranlegg:   

 Første del angir ventilene i numerisk orden, hvilke medier de stenger for, hvilket utstyr 
ventilene betjener, ventilens posisjon, samt eventuelle nødvendige 
tilleggsinformasjon.  

 Den andre delen skal angi rommene i numerisk orden, hvilke medier som finnes i 
rommet, nummeret på den/de ventiler som stenger for rommet, ventilens posisjon, 
samt eventuelle nødvendige tilleggsinformasjon.  

Alle ventilposisjoner inntegnes på plantegninger og sammen med ventil- og rombetegnelsene 
i avstengningsguiden.  

Isolasjon av VVS-installasjon 
Byggforskriftens krav til brannisolering skal oppfylles. 

 Trykkprøving, tetthetsprøving og rengjøring skal utføres før isolasjon pålegges. 
 Alle rørledninger inkl. flenser, og samtlige utstyr og armaturer i røranleggene skal 

isoleres. 
 Ventiler som skal overisoleres levers med lang spindel. 
 Isolasjon avsluttes med solide mansjetter.  
 I teknisk rom skal isolasjonen mantles med plastmantel.  
 Rør som er utsatt for mekanisk påkjenning mantles med aluminiumplate, eventuelt 

stålplate, avhengig av nødvendig styrke.  
 Varmeisolasjon utføres med rørskåler med aluminiumsfolie. 
 Kondensisolering (kaldt forbruksvann, overvann og kjøleledninger):  

o Ingen kondensdannelse på ledningsnett tillates. 
o Diffusjonstett isolasjon, skjøter og avslutninger (fuges slik at de er lufttette).   
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o Det skal isoleres under klammer for oppheng.  
o Limskjøter skal tapes og isolasjonen skal hellimes, dvs isolasjonen limes 100 % 

til røret.  
o Isoleringen skal utføres slik at limskjøter er på undersiden av rørene.   

Automatisering 
Det vises til kapittel 56 Automatisering vedrørende krav til automatisering, styring og 
regulering av de VVS-tekniske anlegg. 

31 SANITÆR 

Under er kartutsnitt over eksisterende ledningsanlegg og tilkobling, det påpekes at dette er 
mangelfullt. Det antas å være riktig for vann (blå linje) og avløp (grønn linje), men for overvann 
(svart stiplet linje) og de private ledningene til kommunehuset viser det ikke det komplette 
bildet. Kjente overvannsledninger og kommunehusets septiktank er tegnet inn. 
Avløpsledningen som går rett over plassen (fra øst mot sør) kommer fra pumpestasjon og er 
dermed trykksatt når pumpene går. 

 Påkobling vann: kan gjøres på to steder, alt.1 og alt.2. Det er 110 PVC ledninger og 
trykket er ca. 6,3 kg. 

 Påkobling avløp: Må avklares med kommunen i avstemmingsfasen. 
 Brannvann: P.t. jobbes det med ROS-analyse og beregning av brannvann i kommunen. 

Dataene foreligger foreløpig ikke. 

Entreprenør har ansvar for kartlegging av rørledningsnettet, avklaring med kommunen og 
brannvesen om evt flytting av ledninger, tilkoblingspunkt og nødvendige trykk/mengder.  
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Anlegget omfatter alle utvendige og innvendige rørføringer, kummer etc for ivaretakelse av 
forbruksvann, slukkevann, spillvann og overvann. Utvendige ledninger skal medtas inklusiv 
tilknytning til kommunalt ledningsnett. Det skal medtas tilknytninger til brukerutstyr som 
leveres av byggherre jfr. romprogram 

311 Bunnledninger for sanitærinstallasjon 
Bunnledninger skal utføres slik at de kan vedlikeholdes, med andre ord byttes uten å rive 
overliggende konstruksjoner.  

Før støping av gulv skal bunnledningene dokumenteres med filming. Som del av 
sluttdokumentasjonen før overlevering filmes alle bunnledningene på nytt. 

Vanninnlegg 
Sentral for vanninnlegg plasseres i teknisk rom. Vanninnlegg utstyres med vannmåler, filtre, 
reduksjonsventil og avstengningsventiler i hht. kommunale forskrifter.  
 
Vanninnlegg dimensjoneres for kaldt og varmt tappevann, sprinkler og eventuelt 
brannslangeposter iht brannkonsept.  
 
Forbruksvannsanlegget skal løses slik at risiko for utvikling av legionella minimeres ved bruk av 
ultrafiltreringsanlegg, se. kap. 38 Vannbehandling. 

Vannmengdemåler medtas i rørentreprise (leveres normalt av vannverket). Enhetene skal ha 
pulsutgang (tilkobles strømmåler) og forbruket skal registreres via strømavlesningssystemet.  
Vannmålerinstallasjonene avklares med kommunen. 
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Krav til utførelse/materialer 

Utstyr Spesifikasjon 

Bunnledning Plast, mufferør 
Stakepunkt På alle oppstikk. Maks 20 m mellom hvert stakepunkt. 

Inspeksjonluker monteres for rør som ligger skjult i slisser i 
veggene eller på rør som er innkledd. 

Jording  Tjømemuffe 
Lufting Føres 60 cm over tak og påsettes takhatt. Takhatt og topphylse skal 

være slik utformet (utført) at det ikke kan trenge kondens ned 
mellom lufterør og hylse, dvs. eventuelt kondens skal renne ned i 
luftledningen. 

 

312 Ledningsnett for sanitærinstallasjon 
Sanitæranlegg skal ikke ha synlige rørføringer. Alle koblinger skal være tilgjengelige for 
inspeksjon.  

Forbruksvann 
Varmtvanns- og kaldtvannsledninger frem til utstyr skal legges skjult i vegger. Eget røropplegg 
for brannslanger og utvendig vannuttak. Skilles fra forbruksvann, før ultrafiltreringsanlegg for 
forbruksvann.  
 
Avløp 
Enhver tappeinnretning innomhus skal ha en avløpsordning.  
  
Krav til utførelse/materialer 

Utstyr Spesifikasjon 
 

Rør-i-rør system  Standard skap for innfelling med løs front som monteres når 
bygnings og malerarbeid er helt ferdig. Låsbar dør. Plansje for 
kursfortegnelse.  

 Alle kurser skal påsettes varig merking som samsvarer med 
fortegnelse på kursplansje på dør. 

 Automatisk avstengingsventil på KV og VV i skapet. 

 Ventilsystemet skal ikke ha begrensing for antall tråløse sendere 
(kan leveres med ledning) og skal være av anerkjent merke. Det 
medtas tråløse sendere (sendere med ledning) for rom uten sluk 
eller overløp iht. gjeldende tekniske forskrift. 

 Det skal monteres stikkontakt i skapet for magnetventil.  

 Korrugert ytterrør og ALUPEX innerrør. 

 Alt utstyr av samme fabrikat.  

 Avstand fra samlestokk til tappepunkt for utstyr skal ikke være 
mer enn 20 m. 

Avløp fra servanter 
o.l. 

Legges skjult i vegg hvor mulig, PP-rør. Synlige rørdeler av 
forkrommede kobberrør.  
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Overvannsledninger  Utføres i metall. 
Kondensvannsavløp  Utføres i alupexrør eller harde kobberrør. 

Spillvannsledninger MA-systemet eller tilsvarende med korrosjonsbestandig jet-
kobling. 

 

314 Armaturer for sanitærinstallasjon 
Anlegget skal bygges opp slik at alt utstyr kan stenges av hensiktsmessig i forhold til 
reparasjoner.  

Krav til utførelse/materialer: 

 
Utstyr Spesifikasjon 
Stengeventil Kuleventil med gir. Ikke hurtiglukkende på rør større enn 40 mm. 
Stengeventiler foran 
hvert sanitærutstyr 

Kuleventil medtas foran hvert sanitærutstyr. 

Vannmengdemåler  På varmt og kaldt tappevann. Enhetene skal ha pulsutgang 
(tilkobles strømmåler) og forbruket skal registreres via  
strømavlesningssystemet. 

Termometer  På varmt og kaldt tappevann. 
Temperaturføler På varmt og kaldt tappevann. 

 

315 Utstyr for sanitærinstallasjon 
Utstyr skal være «standardprodukter» av anerkjent fabrikat, representert ved norske 
leverandører. Alt sanitærutstyr skal tåle en punktbelastning på 80 kg i ytterkant.   

Tekniske rom skal utstyres med rustfrie utslagsvasker, bøtterist (med plass til 10 l), 
blandebatterier, slangekraner m/spyleslange og slangeholder.  

For alt utstyr i teknisk rom som har overslagsventiler eller annet utstyr/deler som kan avgi 
vann, skal det tilkobles avløpsrør som ledes til sluk. 

Krav til utførelse/materialer 

Utstyr Spesifikasjon 
Håndvask Hvitt porselen, veggmontert. Ca. 570x435 mm. På mindre WC-

rom benyttes dimensjon ca 400x300 mm. Bæreevne 150 kg. 
HC håndvask Hvitt porselen, veggmontert. Inntrukket vannlås. Ca. 600x510 

mm. bæreevne 150 kg. 
Utslagsvask  Rustfritt stål, med rist for bøtte (10 L) og sprutplate. 
Vaskekum  Rustfritt stål 
Vaskerenne  Rustfritt stål 
Tappearmatur 
håndvask 

Berøringsfri, tilkoblet strøm. Skoldesperre. Myktstengende. 

Tappearmatur HC 
håndvask 

Berøringsfri, tilkoblet strøm. Skoldesperre. Myktstengende. 

Tappearmatur 
utslagsvask 

Høy armatur. Skoldesperre. Myktstengende. 

Tappearmatur 
vaskerenne 

Berøringsfri, tilkoblet strøm. Skoldesperre. Myktstengende. 
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Tappearmatur 
vaskekum 

Høy armatur. Skoldesperre. Myktstengende. 

Dusjbatteri Termostatstyrt dusjbatteri, med glidestang og garnityr. 
 

Toalett Hvitt porselen, vegghengt. Sete og lokk i hardplast. 
Betjeningsplate med to spylemengder. Bæreevne på 400 kg. 

HC toalett Hvitt porselen, vegghengt. Sete og lokk i hardplast. 
Betjeningsplate med to spylemengder. Bæreevne på 400 kg 
Armstøtter på hver side og klosett-papirholder på armlener. 
 

Beredere  Leveres komplett med sikkerhetsventiler, ekspansjonskar, 
tilbakeslagsventil etc. Avtappingsmulighet for å tappe den helt 
tom.  

Distribuerte beredere (elektriske, med ekstra isolasjon) leveres i:  
 en i hver leilighet 
 en i hjemmetjenestens areal 
 en for fellesareal/kjøkken omsorgsboliger  
 en for akutt lege og legesenter 

 
Bereder i teknisk rom tilkoblet byggets varmesentral (elektrisk 
spisslast i beredere) betjener tannleger, garderober, felles 
pauseareal, renhold etc. 
 

Brannskap Lekkasjevakt tilkoblet strøm og automatiseringsanlegget skal 
monteres i alle skap. Rørdimensjon frem til et skap skal min. være 
Cu 28mm. 

Utvendige 
slangekraner 

Frostsikker utførelse. På alle fasader, ved alle dører. Maks 40 m 
avstand mellom uttak. Tilførselsdimensjon til slangekran skal min. 
være 1 tomme. Merkes på yttervegg. 

Gulvsluk Rustfritt stål. Gulvsluk i alle rom med krav inkl. garderober, dusjer, 
tekniske rom, datarom med kjøling, inntakskammer for luft. 
Luktstopper og uttagbar vannlås. Innsats mot uttørking i rom hvor 
sluk normalt vil tørke ut. 

I rom med flytende gulv benyttes todelt sluk som bryter 
vibrasjonene.   

Spesialsluk Felleskjøkken: rustfritt stål med oppløftbar silkurv.    

Renholdsrom/BK/avfallsrom: Gulvbrønn, rustfritt stål, tilpasset 
bruk og tømming av golvvaskemaskin, med sandfang og rist. 
Avløpsrør fra lokasse og vaskemaskiner legges til eget sluk, ikke 
oppå golvet, rustfritt.  

Lokasse Ca. 100x40 cm. Monteres slik at det er tilkomst for rengjøring.  

32 VARME 

Energiforsyning 
Entreprenør skal levere komplett energisentral for bygget, inkl. brønnpark og primærkrets med 
tilhørende utstyr og armaturer. Det skal benyttes glykolblanding.  
 



  

Juli/ 2019  Side 21  

Energiforsyning til dekning av transmisjons- og infiltrasjonsvarmetap skjer ved hjelp av 
minimum to varmepumper. Væske/vann-varmepumpene henter varme fra energibrønner på 
tomten. Hele behovet for romoppvarming skal dekkes av varmepumper, dvs at varmepumpene 
skal tas ut for 100 % energidekning av romoppvarming samt forvarming av deler av 
tappevannet og noen av varmebatteriene.  
 
Alt kjølebehov i bygget skal dekkes av energibrønnene. 

Varmefordeling 
Varmeavgivelse skal skje via golvvarme. Varmeanlegget skal sonedeles slik at hver sone dekker 
et område med samtidig og like stor belastning. Temperaturregulering via romfølere tilsluttet 
romkontrollanlegget. Varmeavgivere med forskjellige temperaturkrav godtas ikke. Det skal 
leveres lav og ens returtemperatur til varmepumpene. 
 

321 Bunnledninger for varmeinstallasjon 
Ved forgrening ute i bakken skal denne foretas i kum og det skal være avstengningsventiler på 
alle avgreninger og hovedrør. Det legges preisolerte varmerør med signalledning mot lekkasje.   

Det skal tas hensyn til ekspansjon av rør.  

322 Ledningsnett for varmeinstallasjon 
 Cu - rør tillates ikke benyttet i varmeanlegget. 
 Rørnettet skal trykkprøves ved 6 bar.   

 

Krav til utførelse/materialer 

Utstyr Spesifikasjon 
≤ DN 50 (54 mm) El-forsinket rør med pressdeler eller rørsystem av ”ALUPEX” (DIN 

2391 og 2394). 

>DN 50 (54 mm) Sømløse sorte stålrør med rilleskjøt.  

Synlige ledninger El-forsinket rør.  
Avstikk og bend For store dimensjoner skal det benyttes svingte avstikk og 

sadelbend ved alle forgreninger. 
Gulvvarme  Hvert rom skal ha sin egen regulering.   

 Fordelerskap skal plasseres slik at rør ikke passerer rom de ikke 
skal varme opp.   

 Låsbare, vannskadesikre fordelerskap komplett med 
fordelerstokk.  

 Gulvvarmeanlegget dimensjoneres for turtemperatur på 37 °C 
og returtemperatur på 28 °C. 

 PEX-rør 20x2  
 Termoelektriske elementer tilpasset koblinger og by-pass  

 

324 Armaturer for varmeinstallasjon 
 Varmeanlegget skal ha nødvendig antall avstengningsventiler og avtapningspunkter 

slik at det kan drives vedlikehold/reparasjon på deler av anlegget uten at hele anlegget 
må settes ut av drift. 

 Alle ventiler skal være fullstendige tette i lukket stilling.  
 Armatur skal ha trykklasse minimum PN 6. 
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 Ventiler som overisoleres leveres med lang spindel. 
 Inspeksjonsluker for inspeksjon og vedlikehold skal monteres, og gi direkte adkomst til 

armaturer.  

Krav til utførelse/materialer: 

Utstyr Spesifikasjon 
> DN 50 LUG-ventil 
≤ DN50 Kuleventil  

Stengeventiler Monteres ved følgende anleggsdeler: 
 Alle hovedkurser 
 Før og etter alt utstyr (pumper, batterier, kjeler, beredere, 

radiatorer, varmevekslere, shuntgrupper etc.)  
 Avgrening til alle opplegg og vertikale føringer  
 Horisontale hovedavgreninger i hver etasje  
 Fylleledninger  
 Avtappingsledninger  

Innregulerings-
/strupeventiler 

Type STA-F og STA-D. Skal være utstyrt med måleuttak. 
Nødvendig antall slik at enkel og riktig innregulering av anlegget 
kan foretas. 

Stengeventil for 
avtapping 

På alle lavpunkt. 

Termometer   Søyletermometer (væsketermometer) av type Stabil eller 
tilsvarende. 

 Installeres i en høyde som gjør det mulig å avlese.  
 Skal være montert i lommer i rørnett.   
 Følerlengde og måleområde tilpasset rørdimensjon og 

temperatur.  
 Målenøyaktighet ± 0,5 K.   
 

Monteres ved følgende utstyr og anleggsdeler:  
 Tur- og returledning på primær- og sekundærside av alle 

kursfordelinger  
 Tur- og returledning på primær- og sekundærside av alle 

varmekurser  
 På alle 4 sider ved shuntgrupper og tilsvarende  
 Tur- og returledning for varmepumpe, beredere, 

varme/kjølebatterier, vekslere, eventuelle kjeler etc.  
 Ved alle følere 

Manometer  Glyserinfylte med hus med diameter minimum ø100 mm, med 
avstengingsventil. 

 Nøyaktighet klasse 1.0 eller bedre.  
 Monteres ved pumper for avlesning av differansetrykk. 

Kompensatorer Monteres ved tilkopling av pumper og annet maskinelt utstyr. 
Følerlommer Følerlommer for regulerings- og overvåkningsutstyr skal tilpasses 

følerlengde/dimensjon, strømningsforhold etc. 
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325 Utstyr for varmeinstallasjon 
Krav til utførelse/materialer 

Utstyr Spesifikasjon 
Vannbehandling Som Elysator eller tilsvarende. Skal fjerne luft, motvirke korrosjon 

og fjerne partikler for å unngå sedimentering. Benyttes i alle 
lukkede delsystemer. 

Magnetittfilter For oppsamling og fjerning av partikler (magnetittfilter). Dette må 
ses i sammenheng med vannbehandling. Benyttes i alle lukkede 
delsystemer. 

Vakuumutluftere Benyttes i alle lukkede delsystemer, automatiske luftepotter skal 
ikke brukes. 

Pumper  To enkeltpumper i parallell.  
 Begge skal dimensjoneres for full vannmengde og utstyres for 

tidsstyrt omkopling (automatikk), slik at driftstiden for 
pumpene blir like.  

 Leveres med kompensator på inn- og utløp for 
vibrasjonsdemping.  

Ekspansjonskar  Komplett, lukket ekspansjonskar med monteringsstativ, 
sikkerhetsventiler, manometer etc. 

 Sikkerhetsventiler skal ha brutt avløp til sluk. Ledningene til 
sluk skal avsluttes over sluket, slik at eventuelt vann som 
renner ut fra sikkerhetsventilen lett kan oppdages.   

 Vannpåfylling via vannbehandlingsanlegget. 
 Ekspansjonsledningen til karet skal utstyres med 3-veis ventil 

for avstengning (reparasjon/utskifting av membran).   
 Benyttes i alle lukkede delsystemer. 

Termiske 
energimålere  

 Leveres av automasjonsentreprenør, monteres av rørlegger. 

Blandekar og pumpe Leveres for hver vann-/glykolkrets. Påfylling via filterstasjon og 
vakumutskiller. 

Varmepumper  Det skal leveres varmepumpe som er tilpasset norsk klima. 
Det skal leveres referanse for leveransen under tilsvarende 
driftsforhold. 

 Varmepumpe skal spesifiseres mhp. ytelse, virkningsgrader 
og årskostnader ved gitte laster.  

 Beregnet levetid skal oppgis (MTBF).   
 Minimum 2 varmepumper skal benyttes for å sikre 

driftssikkerhet / redundant drift.  
 Det skal benyttes interne pumper på mindre anlegg. 
 Varmepumper skal ha BACNet el. Modbus kommunikasjon 

mot automatiseringsanlegget. Se funksjon under kap. 56 
Automatisering.  

 Dellastregulering: Kompressorer skal ha høy virkningsgrad 
både ved full last og dellast.  

 Utjevning av driftstider: Det skal være utjevning av driftstider 
for å oppnå lik slitasje på alle effekttrinn over tid. 

 Effekt- og energimåling (COP): Hvert varmepumpeaggregat 
samt tilhørende sirkulasjonspumper skal ha egen 
elektrisitetsmåler (nettanalysator) og varmeenergimåler slik 
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at COP kan beregnes og synliggjøres i 
automatiseringsanlegget. 

 Dokumentasjon av SCOP:  
o Oppgitt SCOP i tilbudet skal gjengi reell 

årsvarmefaktor for det aktuelle anlegget. 
o Det skal installeres målere slik at leverandørens 

oppgitte effektfaktor over året (SCOP) kan bekreftes i 
praktisk drift.  

Akkumulatortank  

33 BRANNSLOKKING 

Brannslokking iht brannkonsept. Brannslokkingsutstyret skal plasseres lett tilgjengelig. 
Brannutstyr skal være tydelig merket med ensartede ”plog”-skilt som skrues fast mekanisk. 

331 Installasjon for manuell brannslokking med vann 
 Innfelte brannskap utføres med 3/4" slange.  
 Slangene skal betjene hele bygget.  
 Brannskap med formstabil slange med sentrisk vanntilførsel med slangelengder i 

henhold til myndighetskrav.  
 Slangeuttrekk skal måles slik at strålerøret fysisk når inn til alle arealer innenfor sitt 

dekningsområde, uavhengig av vannets kastelengde. 
 Skapene skal ikke være synlige fra baksiden.  

332 Installasjon for brannslokking med sprinkler 
Iht brannkonsept. Dersom det skal leveres sprinkler gjelder følgende krav: 

Entreprenør er ansvarlig for nødvendige avklaringer med brannvesen og kommune vedrørende 
kapasiteter, behov for trykkøkningsinstallasjoner etc. Sprinklersentralens plassering avklares 
med byggherre under detaljprosjektering. 

 Omsorgsboliger skal skilles ut som egen sone. 
 I rom med vannsensitiv bruk, for eksempel dataanlegg, skal sprinkleranlegg vurderes 

mot alternativt slukkeanlegg.  
 Sluttrapport skal legges inn i ESS-databasen. 
 Det skal utarbeides sprinklerdekningsplan, som viser de forskjellige sonene i ulike 

farger. 

Krav til utførelse/materialer 

Utstyr Spesifikasjon 
Ledningsnett  Alle installasjoner skal males med rustbeskyttende maling. 

 Sprinkleranlegget skal monteres slik at det kan tømmes.  
 Alle ledninger legges med fall mot nedtappingsventiler. 
 I arealer uten himling skal hoder monteres høyest mulig mot 

dekke. I arealer med himling skal sprinklerhoder ha dekkskive 
slik at skive og himlingsplate kan demonteres uten at selve 
hodet må demonteres. 

Sprinklersentral Komplett sprinklersentral: 

 Nøkkelbryter for brannalarmanlegg. 
 Nødvendige armaturer og manometre. 
 Avstengningsventil med indikator og strømningsvakt for signal 

til brannalarmanlegg.  
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 Hovedavstengningsventil med indikator og nødvendig 
prøvestasjon.  

 Signal fra strømningsvakt i hver etasje til brannalarmsentral 
med angivelse av utløst etasje. 

 Strømningsvakt skal ha testmulighet via bypass og pumpe. 
 Trykkovervåkning av sprinkleranlegget.   
 Feilsignal til automatikk (stengte ventiler, lavt trykk). 
 Utløst sprinklersignal til brannsentral og derfra viderekoblet til 

automatiseringsanlegget. 
 Tilbakeslagssikring på sprinklerinntak iht kommunale krav. 

 
334 Installasjon for brannslokking med pulver 

Skumapparat skal benyttes i rom med kjemikalier, og brennbare væsker. Pulverapparat medtas 
i alle tekniske rom. Valg av annet slokkemedie skal begrunnes. 

34 GASS OG TRYKKLUFT 

345 Installasjon til trykkluft for virksomhet i ferdig bygg 
Det vises til Fylkeskommunale tannklinikker - Prosjekteringsanvisning med tilhørende vedlegg. 

35 PROSESSKJØLING 

353 Kjølesystemer for virksomhet 
Entreprenør må ivareta evt behov for kjøling i tekniske rom og tele-/datanisjer som følge av at 
byggherreleveranse av switcher leverer strøm til antenner mm, såkalt POE (Power on 
Ethernet). Det må tas hensyn til evt varmeutvikling og kjølebehov for automatikk- og 
datakomponenter, både fra egne leveranser og byggherreleveranser. 

Avfallsrom skal kjøles, prinsipp som for dataromkjøling. 

36 LUFTBEHANDLING 

Inndeling av ventilasjonsaggregatene er tenkt som følger: 

Nr. Beskrivelse Ca. luftmengde 
[m3/h] 

Kjøling  

360.01 Dagsenter og fellesarealer 5.000  Sentral kjøling VAV 
360.02 Omsorgsboliger fasade 

nord 
5.000  Ikke kjøling CAV 

360.03 Omsorgsboliger fasade sør 3.000 Sentral kjøling CAV 
360.04 Legesenter nord, off. tannl, 

hjemmetjeneste øst 
6.200  Lokal kjøling hos 

off.tannlege 
VAV 

360.05 Legesenter sør, priv. tannl, 
hjemmetjeneste vest 

3.100 Lokal kjøling hos 
legesenter sør, priv. 
tannlege 

VAV 

 Det tas utgangspunkt i tabellen over ved tilbudsregning. Endelig aggregatinndeling, 
luftmengder og kjølebehov besluttes i avstemmingsfasen. Det skal tas utgangspunkt i vedlagte 
systemskisser vedrørende aggregatoppbygning og funksjon.  

Inndeling av aggregater i arealer med lik funksjon er gjort med bakgrunn i 
inneklimasimuleringer og behovet for ulik tillufts- temperatur og mengde på de ulike fasadene. 
Byggets tegninger og romprogram med oppgitte funksjoner danner grunnlag for 
dimensjonering av ventilasjonsaggregatene. Ventilasjonsaggregater dimensjoneres for 
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nominell luftmengde. Dette forstås som fast luftmengde + variabel luftmengde ved normal 
drift. Kanalnettet dimensjoneres for maks luftmengde.  

Aggregatene er delt inn i forhold til funksjon og belastning. Aggregat 360.03 skal dimensjoneres 
med en høyere luftmengde enn minstekravet i TEK17.  

Det skal benyttes fabrikkmontert automatikk av samme fabrikat som byggets 
automatiseringsanlegg. En kan velge mellom ferdig installerte inn-/ut-moduler og ekstern 
CPU/ undersentral eller komplett undersentral. I begge tilfeller gjelder krav til undersentral 
som beskrevet i kap 56.  

Systemets/viftenes SFP-faktor skal være lavere enn 1,5 ved nominelle verdier.  SFP-faktor ved 
nominell luftmengde oppgis. Varmegjenvinner skal ha en virkningsgrad på minimum 85%.  

For å kunne drifte bygget energiøkonomisk optimalt, vil luftmengden behovsstyres, såkalt DCV-
regulert. VAV skal benyttes i rom som har mer enn 5 personer og i fellesarealer og ventileres 
ut fra tilstedeværelse / CO2 / temperatur. Alle system skal kunne reguleres trinnløst ned til 30 
%. Krav til at alle regulatorer, både VAV og CAV, skal være elektroniske og bus-baserte med 
optimaizer-funksjon i undersentral. 

Det skal monteres avtrekksventiler og tilluftsventiler/ tilluftsenheter i hvert enkelt rom, med 
unntak av WC-rom hvor overstrømning fra forrom kan benyttes. Det skal benyttes 
omrøringsventilasjon. Alle ventiler utføres i standard hvit utførelse. Ventilplassering og -type 
må sikre en høy ventilasjonseffektivitet uten å forårsake trekk eller støy 

Avtrekkshetter   
Det skal leveres avtrekkshetter fra alle omsorgsboliger og felles stue/ kjøkken. Avtrekk fra 
kjøkkenhetter skal ikke tas via aggregater, men gå i egne kanaler over tak.  

Alle våtrom og rom hvor det produseres fukt, skal prosjekteres med undertrykk 

Punktavsug 
For plassering og omfang av punktavsug henvises det til ID- beskrivelser vedlegg V3. 
 

36.1 Krav til leveranse 
Komponent Krav 
Inntak  Luftinntak skal utformes slik at ikke fukt og snø kan trenge inn i 

anlegget 
 Maksimum lufthastighet i hele profilet skal være mindre enn 1,5 

m/s. Gjennomsnittsbetraktninger aksepteres ikke. 
 Hetten skal være produsert i saltvannsbestandig aluminium og 

utstyrt med smådyrsikkert nett.  
 Luftinntaket skal ha lys innvendig og dør slik at en lett kan 

komme til og inspisere og holde rent mellom inntaksrist og selve 
aggregatet 

 Inntakskammer skal ha fastmontert drenering i lavpunkt med 
ferdig montert avløp til sluk eller tilkoblet overvannsledning. 

 
Kanaler  Kanaler utføres av varmgalvaniserte stålplater og skal 

fortrinnsvis bygges opp av sirkulære, prefabrikkerte kanaler og 
komponenter 

 Alle føringer skal legges skjult i teknisk himling og i egne sjakter 
 Rektangulære kanaler skal ikke medføre vibrasjon i kanalnettet 
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 Kanaler skal ikke legges på tak 
 Alle kanaler og deler skal oppbevares på byggeplass slik at de 

ikke blir skitne og tilstøvet. Kanaler skal ha pluggede ender, deler 
skal ligge i kasser eller plastsekker. Kanaler skal plugges etter 
hvert som de blir montert slik at støv ikke kan deponeres i 
kanalene under byggeperioden. 

 Ventiler skal tildekkes inntil anlegget igangkjøres 
 Drift av anlegget skal ikke skje i byggeperioden 
 For hovedkanaler med dimensjoner opp til ø200 mm skal det ved 

avgreninger benyttes T-rør. Påstikk på større kanaler skal utføres 
med TST. Kanalskjøter for runde kanaler skal utføres med 
gummipakning av PEH. Bruk av fleksible forbindelser skal ikke 
forekomme 

 Kanalskjøter for rektangulære kanaler skal utføres med 
geidskinne, geidstang og pakning. Pakning skal være 
aldringsbestandig. 

 Hjørner skal påmonteres hjørneprofiler i områder hvor det skal 
være tilgang for drift og service 

 Opphengsanordninger, stativer, stålkonstruksjoner etc. skal 
være av galvanisert utførelse. Patentbånd godkjennes ikke. 
Brannisolerte kanaler og kanaler som føres sammen gjennom 
brannskiller, skal ha brannklassifiserte oppheng. 

 I kanalnettet monteres renseluker i et slikt omfang at det er 
praktisk å overvåke anleggets hygieniske tilstand, og slik at 
kanalnettet inklusive ventiler kan rengjøres i hele sin lengde. 
VAV/CAV på avtrekkside skal spesielt henyntas. Lydfellene skal 
også være tilgjengelige for inspeksjon og rensing.  

 Lyddemperne skal være utført med lydabsorberende element av 
mineralull med fiberduk eller syntetfiber som hindrer fiberslipp 
samt kapsling av forsinket stål. Ved hastigheter over 5 m/s skal 
lydfellene i tillegg ha perforert innerplate 

 Fleksible lydfeller skal ikke benyttes 
 Lydfeller plassert før ventilasjonsaggregat skal være fuktsikre 
 Alle spjeld skal være tilgjengelige for tilsyn og service. 

Motorstyrte spjeld og innjusteringsspjeld skal tydelig indikere 
åpen/ lukket posisjon 

 Reguleringsspjeld skal ha måleuttak. Alle VAV og CAV spjeld skal 
ha elektronisk regulering, dvs. CAV utføres som VAV med fast 
luftmengdeinnstilling 

 Inntakskanaler skal alltid isoleres.  
 Kanaler utføres med isolasjon slik at utvendig eller innvendig 

kondensdannelse ikke kan forekomme 
  Frittliggende mineralullisolasjon tillates ikke og krav til 

forsegling gjelder alle deler av anlegget. 
 Inntakskanaler og hovedkanaler for tilluft i anlegg med kjøling 

skal isoleres utvendig med neoprencellegummi.   
 Kanaler skal ikke isoleres innvendig. Unntatt er 

avkastluftskanaler for eventuelt lyddemping 
 Maksimum tillatt temperaturheving/ senking av luften fra 

aggregat til ventil er ± 1 °C.  
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 Ved brannisolering sys skjøtene med forsinket jerntråd med 
stinglengde 50 - 100 mm. Alternativt kan det benyttes kramper 
som festes med spesialtang 

 Ved montasje av vertikale kanaler skal hver tredje matte festes 
slik at den er bærende 

 Brannisolering av firkantkanaler utføres med brannplater kledd 
med aluminiumsfolie. Platene festes til kanalene med 
galvaniserte klips som poppes til kanalene med avstand ca. 300 
til 350 mm. På undersiden av horisontale kanaler festes 1 klips 
på midten av platen. På vertikale kanaler benyttes klips i to 
høyder.   

 Brannisolasjon med hull i mantel tillates ikke 
 Isolasjonen skal festes med spesiallim, plastskruer og 

sperreskiver (rektangulære kanaler) eller bindtråd (runde 
kanaler). Alle skjøter skal dekkes med strimler av aluminiumfolie. 
Avslutninger skal utføres med beslag 

Utstyr for 
luftbehandling 

 Det skal velges ventiler som ikke skaper unødvendig stor 
trykkmotstand 

 Tillufts- og avtrekksventiler skal kunne kontrollmåles, låses, samt 
kunne demonteres for rengjøring 

 Ventilenes kastelengde (L0.2) skal justeres slik at kastelengden 
blir lik avstanden til motstående vegg(er). 

 Maksimum hastighet i oppholdssonen skal være 0,2 m/s ved en 
undertemperatur på tilluften på 10°C.  Maksimum hastighet i 
oppholdssonen skal være 0,15 m/s ved en undertemperatur på 
tilluften på 5°C 

 Kontrollventiler skal leveres med ramme og pakning og skal 
kunne låses 

 

36.2 Krav til aggregat/ regulering  
Aggregat skal stå på ramme og være vibrasjonsisolert mot gulvet.  

Tetthet og isolasjon  
Luftbehandlingsaggregater. Følgende krav skal tilfredsstilles:  

 Mekanisk styrke i aggregatkapsling Klasse 1A  
 Tetthet i kapslingen Klasse A  
 Tetthet i filterinnfestingen k<1 %  
 Aggregatkapslingens varmeisolering, U-verdi Klasse T3  
 Aggregatkapslingens varmeisolering, kuldebroer Klasse TB3  
 Kapslingen skal være oppbygd med galvanisert inner- og yttermantel med 

mellomliggende mineralull- isolasjon eller tilsvarende.   
 Aggregat skal stå på ramme, vibrasjonsdempere monteres slik at vibrasjonene ikke 

forplanter seg til omgivelsene/konstruksjonene.  

Inspeksjonsdører  
Alt utstyr som trenger vedlikehold og service skal være tilgjengelig ved hjelp av luker. God 
renhold av aggregat må være mulig, også gjenvinner og batteri. Det skal være tilstrekkelig plass 
på utsiden av aggregat for å trekke ut vifte/motor for vedlikehold/reparasjon.  
Alle inspeksjonsdører skal være utført med solid sidehengsling og inspeksjonsvindu. Lukke- og 
låsesystemene skal være justerbare for å oppnå maksimal tetting. Aggregatdelene skal ha 
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innvendig belysning med ferdig lagt kabel frem til koplingsboks på utsiden av aggregatet. 
Batterier, filter, varmegjenvinnere og vifter skal være utdragbare på skinner.  

Vifter  
Aggregater skal ha dobbeltsugende direktedrevne kammervifter. Det skal benyttes 
frekvensregulerte EC-motorer og ekstern styreenhet (ikke innebygget i motor).  
Ventilasjonsanlegg og kanalnett skal ha en samlet SFP-faktor under 1,5 ved dimensjonerende 
luftmengde.  

Det skal gjøres en økonomisk vurdering av økt varmegjenvinning kontra økt SFP-faktor. Dvs. 
varmegjenvinner skal optimaliseres på trykkfall og varmegjenvinningsgrad og vektes mot 
konsekvens for SFP-faktor. Virkelig motoreffekt skal legges til grunn. Det må tas hensyn til 
vifteplasseringen for trykkfordelingen mellom tillufts- og avtrekks-vifte.  

Viftene skal ha fabrikkmontert trykkuttak for måling av luftmengder. Hovedluftkurser og 
delkurser skal ha faste måleuttak, som målespjeld, måleblende el.  

Gjenvinner  
Roterende varmegjenvinner benyttes, med min. 85% virkningsgrad.  
 
 Filter  
Filtermoduler skal være for filterrammer i standardstørrelser. Filter skal være av type stående 
posefilter i glassfiber. Effektiviteten på filteret skal minimum være ME>=50 % 
(partikkelstørrelse 0,4 µm). 
 
Batterier  
Det skal leveres varme- og kjølebatterier i henhold til systemskisser.  
 
Spjeld  
Spjeld utføres i forsinket stål, med motgående spjeldblad. Inntaks- og avkastspjeld skal ha 
tetthetsklasse 4.  Aggregatet skal ha automatisk virkende stengespjeld (m/fjærtilbaketrekk) 
mot uteluft og avtrekk som stenger når anlegget ikke er i drift.   
 
Lydfeller  
Lydfeller skal være utført med avdekning av mineralull med langtidsbestandig duk og perforert 
plate. Syntetisk materiale kan benyttes hvis forskriftskrav tilfredsstilles.  
 
Innfesting og sammenkobling av komponenter  
I aggregater inngår alle deler for komplett funksjon så som overganger mellom komponenter, 
forbindelse mellom tillufts- og avtrekksaggregat mm. Mellom batterier skal det være blinddeler 
for montering av følere. 
 
Shuntkoplinger  
Shuntkoblinger monteres rett ved batteriet (maks. 1 m fra) ved aggregat. Det skal brukes 
prefabrikkerte shuntgrupper.  
 
Måling  
Det skal monteres termometre før og etter utstyr i aggregatet der det kan skje en 
temperaturforandring. Luftinntak, luftavkast, avtrekk og tilluft skal ha termometre for lokal 
avlesing. For hvert aggregat medregnes trykktapsindikering ved hjelp av en mekanisk 
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trykkmåler, for filter på hhv. tillufts- og avtrekksside. Aggregat leveres med integrert 
luftmengdemåling. Type måler skal oppgis i tilbudsbrev. 
 
Testing og dokumentasjon  
Aggregater tetthetsprøves ved et prøvetrykk på 400 Pa. Det skal kreves oppriss av aggregat i 
tilbud og følgende data skal oppgis:  

 Navn/nr  
 Typebetegnelse  
 Luftmengde ved 100, 50 og 10 % luftmengde  
 Trykkfall i aggregat ved 100, 50 og 10 % luftmengde  
 Løftehøyde på vifter ved 100, 50 og 10 % luftmengde  
 Effektbehov vifter ved 100, 50 og 10 % luftmengde  
 SFP faktor for anlegget  
 Lydeffekt til kanalnett  
 Lydeffekt til ute  

37 KOMFORTKJØLING 

Basert på beregninger på skissestadiet er det behov for kjøling. Alt kjølebehov i bygget skal 
dekkes av energibrønnene, løsning i henhold til systemskisser. 

372 Ledningsnett for kjøleinstallasjon 
 Rørnettet skal trykkprøves ved 6 bar.   
 Ledningsnett utføres i stålrør og rørdeler iht Norsk standard. 
 Korrosjonsbeskyttes med 2 strøk maling. 

Det vises til krav i 32 Varme for krav til armaturer og utstyr. 

Det vises til Fylkeskommunale tannklinikker - Prosjekteringsanvisning med tilhørende vedlegg. 

38 VANNBEHANDLING 

381 Systemer for rensing av forbruksvann 
Det skal leveres ultrafiltreringsanlegg (0,01 – 0,1 µm), tilkobles automatiseringsanlegget. 
Monteres etter røropplegg/avstikk til brannslanger og utvendige tappepunkt. 
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4 ELKRAFT 
Omfatter elkrafttekniske installasjoner for drift av bygning og virksomhet i bygning. Alt tilbudt 
utstyr og løsningsvalg skal spesifiseres. 

41 Basisinstallasjoner for elkraft 

411 Systemer for kabelføring 
Alle føringsveier skal legges skjult, enten det er i gulv, vegger eller skjult over systemhimlinger.  

Forsyning av uttaksgrupper i møterom etc. som står fritt fra permanente vegger skal forsynes 
via gulvbokser. 

Hovedføringsveier utføres med kabelstiger åpent forlagt i teknisk rom og over demonterbar 
systemhimling i bygget ellers. Mindre føringer i øvrige rom utføres med smalere stiger, 
kabelrenner eller kanaler. 

Alt kursopplegg som ikke er forlagt over demonterbar himling eller i veggkanaler skal utføres 
som skjult røranlegg.  

Alle kabelstiger og kabelbaner som fører både el- og tele-/datakabler skal ha delevegg og alle 
kabelstiger av metall skal jordes. Kabelstiger skal ikke føres gjennom vegger som er 
brannklassifiserte. Kabelstiger skal jordes innbyrdes. 

Montasje av føringsveger må nøye koordineres med øvrige entreprenører. Alle innendørs 
føringsveier skal ha min. 30 % ledig plass i bruas bredde. I alle hovedgjennomføringer i 
vegger/dekker skal det innsettes minimum 4 stk. 32mm godkjente reserverør. 

412 Systemer for jording 
Det må hensyntas at det er medisinske områder i bygget tilknyttet legesenter og tannlege.   

Utendørs frittstående lysanlegg skal tilknyttes jordingssystemet via separat jordleder. 
Jordingssystemet skal være slik utført slik at de tilfredsstiller sikkerhets- og funksjonskravene 
til den elektriske installasjonen. Det legges egen utjevningsforbindelse fra hovedjordsystemet 
fram til telefordeling. (EKOM) 

Det skal utarbeides eget topologiskjema for alle utjevningsforbindelser i bygget. 
Jordingsanlegget skal kontrollmåles etter fullført montasje og målerapport skal vedlegges i FDV 
dokumentasjonen. 

43 Lavspentforsyning 

431 System for elkraftinntak 
Det etableres ny Trafo for strømforsyning til bygget som plasseres i eget traforom. 
Nettleverandør Nesset Kraft leverer inntakskabler inn til trafo. Elektroentreprenør leverer 
tilførsel fra traforom til hovedfordeling. Det skal medtas LS skinner fra traforom til 
inntaksbryter i hovedfordeling.  Arbeidene koordineres av elektroentreprenør. 

Spenningssystem 400V TN 

432 System for hovedfordeling 
Hovedfordeling skal utføres som gulvskap montert i teknisk rom. Fordelingen skal forsyne alle 
underfordelinger i bygget. 
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Det skal monteres en dobbel 16A stikk i fordelingen eller umiddelbar nærhet. Fordeling skal 
være låsbar med MEKF sitt låssystem. Dør inn til hovedtavlerom skal leveres med låsesystem 
tilsvarende resten av bygget. (Salto)  

Fordelingen skal ha minimum 30% reservekapasitet.  

Tavleinstrument 
Hovedfordelingen skal bestykkes med en nettanalysator. Nettanalysator skal ha bus-
kommunikasjon for implementering av måledata til driftskontrollanlegget. Instrumentet skal 
minimum kunne måle spenning og strøm i alle faser, effekt, frekvens og energi (kWh) 
 Overspenningsvern  

Det skal monteres overspenningsvern iht. til gjeldende forskrifter. 

Avlederne skal utføres med indikator som viser om avlederen er defekt eller intakt. Alarmsignal 
om utløst vern skal overføres til driftskontrollanlegget. 

Jordfeil- og isolasjonsovervåkning 
Det skal monteres overvåking på alle stigere. Det skal være mulighet for individuell justering 
av grenseverdi for hver kanal. Digitalt samlesignal fra isolasjonsovervåkingen skal overføres til 
driftskontrollanlegget. 
 
Energimåling 
I tillegg til hovedmåler for avregning mot kraftleverandør skal det monteres undermåler for 
varmepumper og for ventilasjonsanleggene for intern avregning og driftsmessig oppfølging. 
Det skal benyttes målere etter spesifikasjon fra Istad Kraft som drifter et 
energioppfølgingssystem for Molde Eiendom. 
  
Reservekraft 
Nett/aggregatbryter for automatisk innkobling og innfasing av strømforsyning fra 
nødstrømsaggregat ved nettbortfall 
 
Stigekabler 
Fra hovedfordelingen legges det stigekabler til underfordelinger, heis, varmepumpe, 
ventilasjonsanleggene og til fordeling for øvrige VVS tekniske anlegg. 
Stigere dimensjoneres for maks. 2% spenningsfall ved maks. strømføringsevne og skal ha min. 
20% reservekapasitet. 

433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk 
Fordelinger 
I hver etasje medtas det minimum to underfordelinger som forsyner etasjen. Fordelingene 
plasseres i bygningsmessig nisje/teknisk rom og skal utføres slik at den skal kunne betjenes av 
usakkyndig personell. Innvendig skal det være dobbel 16A stikkontakt i fordelingen. 
Fordelingsnisjen skal også utstyres med innvendig lys som tennes når døren(e) åpnes. Som 
overbelastningsvern for større effektforbrukere (>63A) skal det benyttes effektbrytere. 
Kurssikring forøvrig skal være utført med jordfeilautomater og sikringsautomater skal ha vern 
i alle faser. 
 
Alle kurser som evt. har nødlys tilknyttet, skal merkes «nødlys» med tanke på å unngå utilsiktet 
utkobling. 
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Alle vern i fordelingen skal være av samme fabrikat. Fordelingen skal ha min. 20% reserveplass 
for utvidelse.  

Kursopplegg generelt 
Omfatter nødvendig kursopplegg til lys og stikkontakter for alminnelig forbruk. 
 
Kursopplegget forlegges som kabler på stige/bro fra fordeling fram til første punkt og videre i 
rør som rent skjult anlegg der dette er hensiktsmessig. Det skal i all hovedsak benyttes 
skjultanlegg. Åpen kabelforlegning nyttes kun unntaksvis der det ikke er mulig å benytte 
skjultanlegg eller installasjonskanaler. På vegger av massivtre kan kanallister benyttes. 
Farge/materialvalg skal harmonere med materialvalg i rommet og avklares med byggherre.  I 
kontor/arbeidsplasser i personalavdeling kan det benyttes veggkanaler for kursopplegg og 
plassering av uttak. I teknisk rom kan kursopplegg utføres som åpent anlegg med kabler direkte 
på underlaget eller evt. i kanal. Gulvbokser kan aksepteres. 
 
I møterom med frittstående møtebord skal fremføring være via gulvboks. 

Det skal leveres kursopplegg for alt utstyr angitt som byggherreleveranse. 

Kursopplegg for utvendig solavskjerming skal medtas.   

 Stikk 
Alle stikkontaktkurser skal sikres med 16A i fordeling. Romprogram angir antall stikkuttak pr. 
rom. 

 Utendørs dobbel stikk (IP44) ved alle ytterdører. 
 Kontakt for Aquastop ved oppvaskmaskiner i kjøkkenbenker.  
 Komfyrvakt ved koketopper i kjøkken.  
 Timer på stikkontakter over benk i alle kjøkken. Gjelder både leiligheter, felles stuer og 

personalkjøkken 

Punktene her kommer i tillegg til ordinære uttak. 

Alt bryter- og kontaktmateriell skal være i hvit utførelse og være en del av et enhetlig system. 
Det skal leveres lavtbyggende stikkontakter. 

Alle punkter skal plasseres i samråd med bruker/byggherre.  

Alle innfelte uttak skal være plant med vegg/kanal.  

Alle kursene skal fordeles slik at store arealer ikke blir strømløse/mørke ved utkobling av en 
kurs. 

434 Elkraftfordeling for driftstekniske installasjoner 
Nødvendig tilkobling av alt tekniske anlegg med egne kurser skal være inkludert, det være seg 
varmepumpe, varmeanlegg, sanitæranlegg, luftbehandlingsanlegg, adgangskontroll, dørmiljø, 
solskjerming, brannalarmsystem etc. 

 Kursopplegg 
All kabling og tilkobling av teknisk utstyr forsynt fra denne fordelingen utføres av 
elektroentreprenør etter henvisning fra automasjonsentreprenør. 
Omfatter nødvendig kursopplegg for alle driftstekniske anlegg. 
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44 Lys 

442 Belysningsutstyr 
Alt lys skal leveres med LED-lyskilde. Lysstyring iht. til romprogram. 

Tilstedeværelse detektorer skal tilknyttes driftskontrollanlegget. I underliggende rom som 
lager, wc, tekniske rom etc. kan det benyttes konvensjonell detektor med justerbar 
etterløpstid.  

I rom der det benyttes bevegelsesstyrt lys i tillegg til bryter skal tilstedeværelse detektor kun 
slå av lyset. Etterløpstid skal være justerbar, og koordineres med byggherre. Lyset skal kunne 
slås på/av med bryter. I felles oppholdsrom som cafe, felles stuer, leiligheter etc. med dimming 
av lys skal det benyttes «dim to warm» lyskilder. Løsningen skal fremlegges byggherre for 
godkjenning. 

Valg av lysarmaturer og annen belysning skal være egnet i samsvar med bruk av det aktuelle 
areal og ha utførelse og overflatebehandling som er tilpasset de omgivelsene de monteres i.  

Ved valg, plassering og styring av armaturer skal det tas hensyn til behov for evt. lading av 
etterlysende ledelys. 

Se Kap. 7 for beskrivelse av utendørs belysning. 

443 Nødlysutstyr 
Bygget skal ha etterlysende ledesystem. Belysning må prosjekteres i samsvar med krav til 
ledesystem.  

Elektriske nødlys skal være tilkoblet nødlyssentral, ha selvtestfunksjon, LED-lyskilder og 
mulighet for fjernovervåking. I arealer der det kan oppholde seg mange personer samtidig skal 
det vurderes antipanikk belysning. Nødlys skal utformes på en slik måte at det er mulig å foreta 
vedlikehold uten bruk av spesialutrustning for tilkomst.  

45 Elvarme 

Det skal medtas varmekabel for taksluk og inntaksrist med selvregulerende kabel og tilkobling 
til automatikkanlegg for aktivisering.  

I enkelte mindre underordnede rom der det er hensiktsmessig kan det benyttes elektriske 
panelovner. Ref. romprogram. 

46 Reservekraft 

461 Elkraftaggregater 
Det skal leveres et komplett nødstrømsaggregat for bygget. Aggregatet skal forsyne alle 
tekniske systemer inkl. energisentral og ventilasjon. 

Aggregatet leveres i egen container for plassering under carport med alle funksjonaliteter 
implementert. 

Container skal være lyddempet slik at støy fra aggregatet ikke overføres til omgivelsene. 
Ventilering av aggregatrommet med nødvendige kanaler og lydfeller skal være medtatt. 
Avgasser skal føres ut slik at denne ikke slippes inn under carport. Nødvendig forlengelse av 
avgassrør skal være medtatt. Dør til container skal implementeres i byggets låssystem.  

Reservekraftaggregat skal leveres med bus-kommunikasjon for overføring av følgende signaler 
til automatiseringsanlegget: 
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 Lavt dagtanknivå 
 Lavt hovedtanknivå 
 Aktuelle bryterposisjoner 
 Feilsignal 
 Driftsignal 
 Bryterstilling manuell/ auto 
 Status startbatteri 
 Strøm, spenning, cos phi for alle faser i reservekraft drift 

462 Avbruddsfri kraftforsyning 
Det skal leveres sentralisert UPS for bygget som skal forsyne alle relevante systemer som skal 
være under drift ved et nettbortfall. Dette gjelder systemer som nettverk, utstyr for 
velferdsteknologi, adgangskontroll, dørautomatikk, sprinkler, mobilomsorg, pc og medisinrom. 
UPS skal ha overvåking av kritiske verdier som skal kunne overføres til driftskontrollanlegget 
via bus-kommunikasjon. Som bus- kommunikasjon skal det benyttes åpen standard iht. til krav 
gitt under post 56 automatisering.  
 
Sentral UPS skal leveres med bus-kommunikasjon for overføring av følgende signaler til 
automatiseringsanlegget: 

 Strøm 
 Spenning 
 Effekt 
 Cos phi 
 Bryterstilling batteri/ bypass/ nettdrift 
 Batteristatus (i prosent og angivelse av gjenværende driftstid) 
 Feil likeretter/ vekselretter 
 Feil batteribank 
 Fellesfeil 
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5 TELE OG AUTOMATISERING 
Alt tilbudt utstyr og løsningsvalg skal spesifiseres. Det vil i avstemningsfasen kunne bli 
etterspurt dokumentasjon på levetid for elektronisk utstyr. (MTBF) 

51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering 

Entreprenørs grensesnitt, er fra ferdig terminert fiber i første fordeling. Arealkrav til datanisjer 
er angitt i vedlegg D6_Arealkrav datanisjer. Som følge av at switcher som leveres av ROR-IKT 
er PoE switcher, skal det leveres kjøling i datanisjer. 

Det er entreprenørens ansvar å foreta detaljutformingen av installasjoner.  

Vedlagt romprogram angir en oversikt over krav fra brukere, denne oversikten skal anses som 
tilleggskrav. 

514 Inntakskabler for teleanlegg 
Bygget skal kobles til datanettet i kommunen gjennom singel modus fibertilknytning der det er 
praktisk mulig. Det er ønskelig at trekkerøret for fibertilknytningen inn til bygget er kommunalt 
eid, og ender opp i en kommunal kum el.lign. Fiber inn i bygget skal termineres i 
hovedfordelingen for nettverkskabling. 

Det leveres egen fiber for underholdningstjenester i bygget. 

Fiber inntil bygget bestilles av ROR-IKT. 

Alle trekkerør skal dimensjoneres slik at de har minimum 30% ledig kapasitet ved ferdigstillelse. 
Eventuelle unntak som må gjøres for eksempel i forhold til praktiske årsaker, må avtales 
spesielt og dokumenteres. 

Tele- og dataanlegg skal utføres av autorisert firma med godkjenning som autorisert data- og 
teleinstallatør hos Norsk Post og Teletilsyn.   

 For alt tilbudt utstyr skal det følge med illustrasjoner, brosjyrer og tekniske data. 
 Tilbyderen må i sin beskrivelse ta med nødvendig utstyr for å få en komplett leveranse. 
 Det må legges ved beskrivelse eller arrangementstegninger av alle dataskap og 

telefordelinger.   

515 Telefordelinger 
Det skal etableres egne tele-/datafordelinger/nisjer minimum i hver etasje av bygget, der alt 
spredenett termineres. Før bestilling og montasje av fordeling må det foretas koordinering 
med ROR-IKT i forhold til plassbehov for brukerutstyr. 

For avkobling og terminering av data- og telekabling, samt for montasje av tilhørende utstyr 
gjelder følgende:  

 Både selve rommet, og skapet (der det er praktisk mulig) skal kunne låses. Nøkkel til 
rommet og skapet skal ha begrenset utbredelse. Utbredelse skal dokumenteres og 
loggføres.  

 Ved behov skal det legges vertikale stigekabler mellom telefordelingsrom og 
etasjenisjer for både fiber- og TP-kabling. 

 Montering og dokumentasjon skal utføres iht. myndighetskrav. 
 All kabling skal merkes tydelig og entydig i begge ender. Merking skal utføres etter 

samme standard som ellers i bygget. 
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 RJ-45 patchepaneler med tilstrekkelig kapasitet for det antall data/ telefonuttak som 
skal benyttes, pluss 20 % utvidelseskapasitet. Kategori og sambandsklasse skal tilsvare 
 type kabel som er valgt i Spredenettet.  

 Den fysiske jobben med patching skal foretas av elektroentreprenør. Patchingen skal 
utføres på en ryddig og oversiktlig måte. Snorene skal være av samme kategori og 
sambandsklasse som resten av spredenettet. De legges i de vertikale og horisontale 
føringsbøylene, og snorlengden avpasses behovet. Normalt skal alle snorer ha 
standard hvit/grå farge. Fornuftige unntak kan avtales med ROR-IKT. Patchingen skal 
dokumenteres i skjema levert av ROR-IKT. Det skal også leveres bilder av ferdig patchet 
skap til ROR-IKT.  

 ODF-panel med tilpassede konnektorer for pluggbar tilkobling av fiberoptiske kabler 
med SC-kontakter og fortrinnsvis UPC. Annen type konnektor må avtales spesielt 

Fordelingene utføres som låsbare golvskap plassert i datanisjer med minimum ytre mål på 
BxDxH 800x1000x2000mm og internt tilpasset utstyr med bredde 19» rammeverk. Alle rom for 
fordelinger skal ha kjøling. Maks. tillatt temperatur 27 °C i rommet. Datarom skal temperatur 
overvåkes.  

Det skal leveres separate skap for byggets spredenett og velferdsteknologi. 

 Minimum 80 cm fri tilgang til skapet fra minst én av sidene. I front skal det være minst 
100 cm fri plass.  

 Kabelgjennomføring med børste i toppen av skapet.  
 Vertikale kabelføringsbøyler på begge sider i hele skapets høyde. Disse må kunne 

åpnes for innføring av kabel fra framsiden.  
 1 U horisontale patcheguider over og under alle patchepaneler.  
 I hvert skap monteres hyller og powerlist med minimum åtte stk. 230 V stikk med 

bryter 
 Dataskap leveres med lås tilknyttet byggets låsesystem. (Salto) 

52 Integrert kommunikasjon 

 I hele bygget skal det installeres et strukturert kabelnett for å ivareta byggets totale behov for 
 data- og telekommunikasjon. 

 Doble nettverkskontakter monteres i montasjekanaler på vegg der det er tilgjengelig, 
eller som innfelte punkt i vegg.  

 Trådløse aksesspunkt leveres iht. skisser og romprogram. Det benyttes PoE  
 til disse punktene. Aksesspunktene kan ikke monteres før bygget er rent. Selve 
monteringen skal foretas av elektroentreprenør etter monteringsinstruks fra ROR-IKT. 
Aktivt utstyr til aksesspunkt skal leveres av ROR-IKT. 

 Nettverkspunkt som er over systemhimling skal merkes både ved selve punktet i taket, 
og på den synlige delen av himlingsplaten.  

 Strukturert spredenett skal også tilby kabling for adgangskontroll,  bygg-
automatikk, AUTOMATIKK-anlegg, kamera, videokonferanse/ projektor/ infoskjermer, 
skrivere/ multifunksjonsmaskiner etc.  

Skisse over trådløse axesspunkt i bygget. 
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521 Kabling for IKT 
Spredenett skal leveres i henhold til gjeldende krav: 

 Stjernenett med ett sentralt knutepunkt så langt det lar seg gjøre.  
 Dersom det er mer enn 90 kabelmeter til nettverkspunkt, må det etableres et nytt 

knutepunkt.  
 Minimum kategori 6A (sambandsklasse EA) for kabel og tilsvarende for kontakter.   
 Det skal benyttes singelmodus 9/125 fiberkabel.   
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 Fiberkabelen skal være halogenfri og brannklassifisert. I tillegg til uttakene opplistet i 
romprogrammet skal det leveres uttak for alt nødvendig utstyr i leveransen.  

Alle kabler i spredenettet skal testes og alle tester utføres med testutstyr som er godkjent for 
angitte målinger. Testprotokoll skal føres fortløpende under prøvene og rapport skal vedlegges 
DV-instruksen. 

Utstyr (switcher, trådløse noder etc.) forutsettes levert og montert av ROR-IKT og inngår ikke i 
denne entreprisen. 

532 Systemer for telefoni 
Entreprenør skal medta kostnader for dekningsmåling i bygget umiddelbart etter at 
bygningsskallet er på plass. 

Ved behov for forsterkning av mobilnettet i bygget skal det benyttes operativuavhengig 
forsterkerutstyr. Det tas utgangpunkt i at det skal leveres 5 stk. forsterkerutstyr. Prisen skal 
inkludere kabling og idriftsettelse. 

Det skal ikke leveres fasttelefoni i bygget. Det skal kun brukes mobiltelefoni. Dette gjelder også 
for legesenter. 

Sentralbordløsninger skal være kompatibel med kommunen sine telefoniløsninger. 

534 Systemer for porttelefoni 
Det skal leveres porttelefonanlegg for omsorgsleiligheter og for legevakt. 

Porttelefon for leiligheter skal leveres med to-veis talekommunikasjon, ringetablå med 
adressefelt og kamera ved hovedinngangsdør. Svarapparat i leiligheter skal ha skjerm og 
åpneknapp for hoveddør og for dør inn til korridor.  

For legevakt leveres porttelefonanlegg for akuttmottak. Anlegget skal ha to-veis 
talekommunikasjon og svarapparat med åpneknapp i legevaktkontor og  akutt korridor. 

Porttelefon skal knyttes opp mot byggets låsesystem for åpning av dører.  

Porttelefonanleggene skal leveres av anerkjent merke. Leverandør skal være etablert med 
serviceavdeling og forhandlernettverk i Norge. 

54 Alarm og signalsystemer 

542 Brannalarmanlegg 
Det skal medtas brannalarmanlegg iht. brannkonsept.. Manuelle brannmeldere leveres uten 
glass og med dekklokk for beskyttelse mot utilsiktet utløsing. Tilbakestilling av utløst manuell 
melder utføres med nøkkel. 

Sentralen skal leveres med nettverkskommunikasjon og ESPA444 protokoll over RS232 slik at 
det kan overføres forhåndsvarsel og detaljert alarmposisjon til smarttelefoner. 

Brannsentralen skal levere signaler til dører og dørholdemagneter iht. brannkonsept.  

Brannsentralen skal overføre alarmsignal til heis og ADK, ventilasjon samt alarm og feilsignal til 
automatikkanlegget i bygget. 

Alarmer fra sprinkler skal tilknyttes brannsentral. 

Det skal leveres alarmsender med tilstrekkelig antall utganger slik at det er mulig å seksjonere 
alarmmeldinger fra bygget.  
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Låsbart tegningsskap med orienteringstegninger skal monteres ved brannsentral. Det skal være 
plass til tegninger i format A3. 

Routing av alarmer skal utføres iht. til vedlagt skisse. 

 

543 Adgangskontrollanlegg 
Det skal leveres Salto adgangskontrollanlegg i bygget. Molde Kommune benytter Salto som 
leverandør av ADK, låssystem og dørautomatikk i sine bygg. 

Adgangskontroll, dørautomatikk samt lås og beslag skal leveres av samme leverandør. 

Samtlige ytterdører skal kunne åpnes med systemnøkkel. Det skal monteres et utvendig 
nøkkelskap på bygget for tilkomst for brannvesenet. Plassering av nøkkelskapet avklares med 
brannvesen/byggherre. Nøkkelskap skal ha alarmoverføring til brannsentral. 

Dører som skal ha adgangskontroll og dørautomatikk er listet opp i romprogrammet. 

Salto Bordleser for programmering av brikker samt 200 kodebrikker skal medtas i leveransen. 

Innbruddsalarm 
Det skal leveres innbruddsalarm for legevakt og akuttmottak. Alarmsignal overføres til 
vaktselskap via Addsecure. 

Innbruddsalarmanlegg leveres adskilt fra ADK og skal ha eget kodetastatur for aktivering og 
deaktivering i tillegg til kalenderfunksjon. Anlegget skal ha mulighet for soneinndeling. 

544 Pasientsignal 
Det skal leveres velferdsteknologi system i bygget for omsorgsleiligheter. Byggherre har inngått 
avtale med ATEA om denne leveransen. Leverandør av elkraft og teletekniske installasjoner 
skal medta montering, kabling og tilkobling av utstyr for velferdsteknologi basert på vedlagt 
dokumentasjon og romprogram. 
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547 Dørsystem 
Dørsystemet skal ivareta kravet til universell utforming. Lås og beslag på dører leveres 
tilsvarende ADK. For dører inn til leiligheter kables det til nettverkspunkt og strøm for evt. 
senere installasjon av dørautomatikk. Omfang av låsesystem og dørautomatikk er listet i 
romprogrammet. Dørautomatikk leveres med mulighet for å sette dører i åpen posisjon. KAC 
bokser for nødåpning av dører i rømningsveier leveres uten glass og med akustisk varsling, og 
skal ha deksel for å forhindre utilsiktet aktivering. 

55 Lyd og bildesystemer 

552  Fellesantenne 
Distribusjon av TV signaler i bygget utføres via bredbåndteknologi. Det etableres punkt for TV 
iht. romprogrammet. 

553 Internfjernsyn 
Det skal leveres 2 stk. IP-baserte kamera i tilknytning til akuttmottaket. Utendørs kamera skal 
være vandalsikkert, ha god oppløsning samt dag- og nattfunksjonalitet. Kameraene skal være 
av anerkjent leverandør som Axis eller tilsvarende. 
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I akuttkorridor og legevaktkontor monteres mottakerutstyr for bildevisning fra kamera. 

Kameraene skal tilknyttes byggets spredenett og skal kommunisere med eksisterende sentral 
server plassert i Molde rådhus. Server og programvare (Milestone) er levert av Triangel 
Consulting. 

554 Lyddistribusjonsanlegg 
Det skal leveres et komplett lyddistribusjonsanlegg i «Allrom» for gjengivelse av musikk og tale. 
Anlegget skal leveres med forsterker, høyttalere, trådløs mikrofon, CD spiller, og skal ha 
mulighet for tilknytning av pc og mobilenheter for lyddistribusjon via strømmetjeneste. Det 
skal leveres låsbart skap for forsterkerutstyr.  

555 Lydanlegg 
Det skal tilrettelegges for taleoverføringsutstyr  

Teleslynge skal legges på en slik måte at den ikke er synlig gjennom gulvbelegg. Tilkobling 
forutsettes å skje ved uttak i vegg. Teleslyngene skal monteres iht. leverandørens 
beregninger/anvisninger for å unngå overhøring mellom rom og skal også testes etter at 
bygningsmessige arbeider er ferdigstilt. 

Forsterkerutstyr leveres av byggherre. 

556 Bilde og AV- systemer 
Det skal medtas kablet opplegg for bilde- og AV-systemer iht. til ID-beskrivelser. 

56 AUTOMATISERING 

Det skal leveres et komplett automatiseringsanlegg bestående av undersentraler, feltutstyr og 
tavler i samsvar med krav stilt i denne funksjonsbeskrivelse samt tilhørende vedlegg. Utstyr 
skal være av native BACnet og av fabrikat Honeywell eller Siemens. Anlegget skal leveres ferdig 
for betjening via webgrensesnitt i undersentral. Eventuelle avvik mellom tilbudt leveranse og 
konkurransegrunnlaget skal tydelig fremgå av tilbudsbrevet.  

Byggherre har etablert et teknisk VLAN for bygningsautomasjon der undersentraler med 
BACnet-kommunikasjon via IP kobles mot eksisterende sentrale server. Kommunens IKT 
avdeling leverer tilkoblingsport i patcheskap, entreprenør medtar switch med tilstrekkelig 
kapasitet for sitt utstyr i henhold til tilbudt leveranse. IP- og BACnet-adresser administreres av 
SD-ansvarlig hos byggherre, entreprenør skal kun benytte tildelte adresser i VLAN.  

Skisse under viser prinsipiell systemoppbygning: 
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561 Leveransebeskrivelse 
Alle VVS-, klima- og energisystemer skal automatiseres og/ eller instrumenteres. 
Automasjonsanlegget skal prosjekteres som et anlegg som skal kunne betjene og overvåke alle 
forekommende byggautomasjonsoppgaver, og instrumenteringen skal tilpasses fjerndrift- og 
fjernovervåkning av anleggene. Som hovedregel skal alle hovedkomponenter med innebygd 
automatikk integreres via bus-kommunikasjon. Entreprenør skal kjøpe målerne fra Istad Kraft 
AS som etter montasje overtar ansvaret for kommunikasjon og garanti/vedlikehold. 
 
Tabellen under viser en oversikt over systemer som skal automatiseres/ integreres/ 
instrumenteres samt signaler som skal tilkobles automatiseringsanlegget. Tabellen er ikke 
komplett, men er ment å vise krav til automatiseringsgrad for utvalgte system:  
 

System-
nummer 

Systemnavn Omfang 

237.01 Solavskjerming Integreres 
310.01 Vanninntak 

 
Automatiseres og instrumenteres, utstyr med buss-
kommunikasjon integreres. Alarm fra evt. 
lekkasjevakter. Vannmengde- og trykkmålere 

310.02 Berederanlegg Forbruksmåling 
310.04 Taksluk 

 
Overvåking av nivå ved taksluk samt styring, regulering 
og overvåking av varmekabel i taksluk, feilsignal.  

320.01 Energisentral og 
varmeanlegg 

Automatiseres og instrumenteres, utstyr med buss-
kommunikasjon integreres. Energimåling avgitt varme 
fra varmepumpe. 

331.01 Brannslanger  Lekkasjeføler i alle brannskap  
 

332.01 Sprinkleranlegg bolig Feil, status på stengeventiler, trykk, alarm 
332.02 Sprinkleranlegg 

virksomhet 
Feil, status på stengeventiler, trykk, alarm 
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345.01 Trykkluft til 
tannleger 
 

Trykkregistrering 

353.01 Kjøling datarom 
 

Automatiseres og instrumenteres, utstyr med buss-
kommunikasjon integreres 

360.01 Ventilasjonsanlegg 
dagsenter, 
fellesareal 
 

Automatiseres og instrumenteres, utstyr med buss-
kommunikasjon integreres 

360.02 Ventilasjonsanlegg 
omsorgsboliger nord 
 

Automatiseres og instrumenteres, utstyr med buss-
kommunikasjon integreres 

360.03 Ventilasjonsanlegg 
omsorgsboliger sør 
 

Automatiseres og instrumenteres, utstyr med buss-
kommunikasjon integreres 

360.04 Ventilasjonsanlegg 
legesenter nord, off. 
tannlege, 
hjemmetjeneste øst 

Automatiseres og instrumenteres, utstyr med buss-
kommunikasjon integreres 

360.05 Ventilasjonsanlegg 
legesenter sør, priv. 
tannlege, 
hjemmetjeneste vest 

Automatiseres og instrumenteres, utstyr med buss-
kommunikasjon integreres 

370.01 Lokal kjøling 
 

Automatiseres og instrumenteres, utstyr med buss-
kommunikasjon integreres 

432.01 Hovedfordeling 
 

Nettanalysator, energimålere stigekabler og 
hovedmåler, måling av momentaneffekt i effektbrytere. 
Signal fra overspenningsvern og jordfeilovervåkning. 

442.01 Belysningsanlegg Tilknyttet romkontroll, utelys på ur 
450.01 Elektriske 

varmeovner, 
varmekabler 
 

Styres av driftskontrollanlegget via termostat i rommet 
eller med integrert termostat for små rom. Varmekabler 
i gulv styres av gulvføler. Varmekabel på inntaksrist 
styres av automatikkanlegget 

461.01 Nødstrømsaggregat Konf. beskrivelsestekst 
462.01 UPS Konf. beskrivelsestekst 
542.01 Brannalarmanlegg Teknisk feil/ forvarsel/ utløst brannalarm/ svikt i 

nettstrøm 
543.01 Adgangskontroll og 

innbrudd 
ADK: automatisk låsing av ytterdører utenfor driftstid, 
status/alarm/feilsignal, uautorisert åpning, blokkering av 
dør og svikt i nettstrøm.  
INNBRUDD: Status og alarm. 

564.02 Værstasjon Integreres 
611.01 Kjølerom Drift/ feil/ instrumenteres for romtemperatur 
621.01 Heis Drift/ feil/ kupealarm 

 

Krav til romfunksjoner 
Det skal leveres romstyring i henhold til krav under, luftbehandlingsbeskrivelse samt 
systemskisser. Det henvises til romskjema vedlegg V3. For rom i romskjema hvor det ikke er 
definert romtype skal det tilbys romfunksjon iht. gjeldende forskriftskrav sett mot innhold i 
rommet. I hovedsak skal det benyttes 3 ulike romtyper: 
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 Romtype 1, store rom: Varme og VAV-regulering basert på romtemperatur og CO2-
nivå. Modulerende regulering av luftmengde. Lysstyring via tilstedeværelsesdetektor. 

 Romtype 2, små rom: Varme og VAV-regulering basert på romtemperatur og 
tilstedeværelsesdetektor. Min/ maks-regulering av luftmengde. Lysstyring via 
tilstedeværelsesdetektor. 

 Romstyring leiligheter: Varmestyring.  
 
Det skal være mulighet for settpunktsjustering fra det aktuelle rommet. Romstyringen skal 
basere seg på LON profil 8020 (uten viftestyring). Det er ikke krav om LON, men 
basisfunksjonene skal være like. Hvert rom har et punkt for urstyring som kan sette rommet i 
brukermodus: 
 

 Opptatt (occupied) 
 Standby (standby) 
 Ledig (unoccupied) 

 
Hvis tilstededetektor er i bruk skifter rommet bruksmodus mellom opptatt og ledig. Tabell 
under viser forslag til innstillinger. Aktuelle innstillinger må tilpasses bruken av hvert enkelt 
rom og romfunksjon.  

 
 
 

 
 
Urstyring skal foretas oppdelt i fløyer der urpunktene for de forskjellige rommene blir gruppert 
sammen til et felles urpunkt for hver fløy. Det skal være mulig for bruker å velge/endre hvilke 
rom som tilhører hver fløy (gruppe). 
 
Lysstyring skal kunne følge samme tilstededetektor som temperaturreguleringen og ha egen 
tidsforsinkelse for utkobling etter ikke registrert tilstedeværelse. Lys skal også kunne tennes 
via bryter, programpunkt og tidsprogram i automasjonsanlegg. Endelig valgt funksjonalitet skal 
avklares i avstemmingsfasen før prosjektering starter.  
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Krav til instrumentering 
Overordnet mål for instrumenteringen er at operatør skal kunne følge prosessen for lett å 
kunne avdekke feil og sikre best mulig funksjon. Alle prosesser med målbare krav skal 
instrumenteres: 
 

Komponent Funksjon 
Temperaturregistrering: Lufttemperaturføler som i værstasjon. Ved soning av 

varmekurser skal hver sone ha egne fasadefølere. 
 Varmeanlegg: tur- og returtemperatur på hovedkurs samt 

alle utgående kurser.  
 Tur- og returtemperatur for både varm og kald side på 

varmepumper. 
 Returtemperatur fra hver enkelt energibrønn samt felles 

tur- og returtemperatur 
 Romtemperatur i alle rom med store varmelaster, som 

fyrrom, berederrom, serverrom, heismaskinrom, evt. 
kjøkken for tilberedning av varm mat osv. 

 Romtemperatur i alle kjøl- og fryserom inkludert rom for 
kjølt avfall. 

 Ventilasjonsaggregater: Inntak, tilluft, felles avtrekk og 
avkasttemperatur samt ved enhver endring av luftens 
tilstand. 

 Sentrale kjølesystemer: tur og retur varm og kald side av 
isvannsmaskiner og alle utgående kurser samt ved enhver 
endring av vannets tilstand. 

Trykkregistrering: Statisk trykk i varme- og kjøleanlegg. 
 Statisk trykk i kollektor-krets for varmepumpeanlegg. 
 Lufttrykk i til- og fra-luft på ventilasjonsaggregat. 
 Lufttrykk i alle trykkluftsystemer. 
Luftkvalitet: CO2-nivå i rom med behovsstyrt ventilasjon. 
Nivåovervåking: Nivå i drivstofftanker registreres, visning i liter 

 

Ytterligere beskrivelse av krav til instrumentering og automatiseringsgrad er gjengitt i vedlegg 
«Instrumentering og funksjoner». Det vises også til systemskisser vedlagt 
konkurransegrunnlaget.   

562 Dokumentasjonskrav for tilbudt utstyr 
Tilbudt utstyr skal inneha dokumentasjon i henhold til tabellen under. På forespørsel skal 
dokumentasjonen kunne fremlegges i avstemmingsfasen. 

Komponent Dokumentasjonskrav 
Undersentraler BACnet PICS (Protocol Implementation Conformance Statement) 
Undersentraler Sertifikat som viser konformitet til gjeldende BIBB-er 
Undersentraler Dokumentasjon på MTBF eller MTTF 
Periferiutstyr Dokumentasjon som viser at utstyret er konstruert for det 

bruksområdet det benyttes. 
 

 Krav til hovedkomponenter 
Følgende avsnitt beskriver krav til enkelte av leveransens hovedkomponenter samt utførelse.  
 



  

Juli/ 2019  Side 48  

Krav til fordelinger 
Elkraftfordeling for driftstekniske installasjoner leveres av automasjonsentreprenør. Fordeling 
for driftstekniske anlegg plasseres i teknisk rom. Det må koordineres med 
automasjonsentreprenør og avsettes nok plass til driftstekniske fordelinger. 
 
Fordelingen skal være berøringssikker og skal kunne betjenes av ikke sakkyndige-/instruerte 
personer. Fordelingene skal ha en tetthet som står i forhold til de omgivelser og krav som finnes 
for byggets installasjoner. Dersom fordelingene står i allment tilgjengelige rom skal de ha 
sylinderlås etter Molde Eiendom KFs låssystem. 

Fordelingene skal ha eget kabelfelt for innføring, interne føringsfelt skal ha 30 % ledig plass og 
det skal være minimum 30 % plass for utvidelser. Det settes inn gummimembran / pakknipler 
for alle inn- og utgående kabler inkludert 30 % utvidelse. 

Fordelingen skal arrangeres fra venstre mot høyre: hovedstrøm, styrestrøm 230v, styrestrøm 
24v og automasjon. Rekkeklemme betegnelser skal være X1 for hovedstrøm, X2 for styrestrøm 
230v, X3 for 24v og X4 for intern 24v. 

 Krav til undersentraler 
Det skal benyttes BACnet baserte undersentraler som minimum støtter ISO 16484-5 av 2007, 
inkludert opsjoner for alarmering (intrinsic reporting) og punktoppdatering (COV reporting). 
Undersentralene skal være av typen native BACnet, dvs. primært konstruerte for BACnet og 
programmert direkte i BACnet. 
Undersentral skal være klassifisert som BACnet utstyr B-BC (BACnet Building Controller) og 
støtte hele BIBB profilen for B-BC.  

Kommunikasjon mot overordnet system og andre undersentraler skal være via BACnet over 
TCP/IP. Kommunikasjon mot IO, romenheter og andre fabrikkprogrammerte regulatorer skal 
være etter åpne standarder. Som åpen godtas LON, KNX, Modbus og BACnet. 

Alle inn- og ut- ganger skal kunne settes til manuelle verdier av bruker med høyt nok 
adgangsnivå, dette for testing av utstyr og programfunksjoner. Eventuelle avvik fra dette kravet 
må fremlegges og dokumenteres av leverandør som en del av tilbudet. Undersentral skal ha en 
innebygd/lokalt tilknyttet webserver for betjening via PC med standard internett utforsker. 
Grensesnittet skal benyttes til service og feilsøking, det skal gis tilgang til betjening av alle 
objekter, tidsprogram og status indikeringer i undersentral. 

Det presiseres at alle objektnavn i undersentral skal være entydige og utført etter gjeldende 
adresseringssystemsystem. Alle objektnavn skal ha en beskrivelse og enhet som forklarer 
funksjonen. Objektnavn med tilhørende beskrivelse og enhet skal kunne brukes direkte i 
overordnet system. Det godtas ikke bruk av kryssreferansetabeller. Program for 
undersentralene og annen konfigurering er byggherres eiendom og komplette kopier skal 
leveres før overtakelse. 

Krav til periferiutstyr 
Periferiutstyret skal så langt det er mulig være av samme fabrikat som undersentralene. 
Utstyret skal være konstruert for det bruksområdet det benyttes. Nøyaktighet, oppetid og 
levetid på periferiutstyr må være i samsvar med undersentraler. 
Automasjonsentreprenøren er ansvarlig for å anvise sted for montasje, samt levere tilstrekkelig 
dokumentasjon og montasjeanvisninger der andre utføre dette. 
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Krav til adresseringssystem og funksjonskoder 
Utover tverrfaglige krav til adresseringssystem presiseres det tilleggskrav for byggautomasjon 
som gjengitt under. Ytterligere beskrivelse av funksjonskoder er tilgjengelig på forespørsel.  
Leverandør av sentral server vil på vegne av Molde eiendom teste at dataformat er standard 
BACnet og at objektnavn er i henhold til adresseringssystemet. Godkjenning av BACnet 
kommunikasjon og objektnavn er en betingelse for at anlegget kan overtas av byggherre. 

 Funksjonskoder for generell byggautomasjon 
Objektnavnet eller punktnavnet er en entydig tekst som identifiserer et aktivt objekt i 
automasjonssystemet. Anleggskomponentene som er angitt med merking etter TFM systemet 
er tilsluttet flere funksjoner og må splittes i flere objektnavn. Punktfunksjonskodene er en 
utvidelse av merkesystemet som eliminerer behov for kryssreferanser. 
Objektnavnet bygges opp slik: BBB_SSSSSKKNN_PPP der: 

 BBB : Byggkode. 
 SSSSS : Systemnummer. 
 KK : Komponent betegnelse. 
 NN : Komponent nummer. 
 PPP : Punktfunksjonskode. 

Eks.: 273_36001RT40_PV, 273 er byggkode, 36001 er ventilasjonssystem 1, RT40 er en 
temperaturføler, PV (prosessverdi) angir at RT40 er innsignal til en regulatorfunksjon. 

Funksjonskoder for hele systemer 
I en del tilfeller er det ønskelig å kommandere hele systemer via ett punkt. Det oppnås ved å 
betrakte systemfunksjonen som en komponent. 
Objektnavnet bygges opp slik: BBB_SSSSSFFFF_PPP der: 

 BBB : Byggkode. 
 SSSSS : Systemnummer. 
 FFFF : Funksjonskode for systemet. 
 PPP : Punktfunksjonskode fra liste over. 

Eks.: 273_36001_KMD er driftsvelger for hele system 36001. (Pådrag settes i %). 
273_36001_FRKJ_KMD er kommando for inn/utkobling av frikjøling for hele system 36001. 

Funksjonskoder for romstyring 
Ved romstyring benyttes rom nummeret som komponent og egne funksjonskoder tilpasset 
LON (og EIB) regulatorer. Kodingen skal også benyttes hvis reguleringen skjer via program i en 
CPU med generelle IO kort. 
Punktnavnet bygges opp slik: BBB_SSSSSRNNN_FFFFF der:  

 BBB : Byggkode. 
 SSSSS : Systemnummer. 
 R : R angir rom. 
 NNN : Rom nummer. 
 FFFFF : Funksjonskode for rom. 

Eks: 273_56001R320_uaRTm, viser romtemperatur for rom 320 i bygg 273. 
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7 UTENDØRS 

70 Utendørs generelt 

Alle uteomhusarbeider innenfor entreprisegrensen skal medtas. Endelig entreprisegrense 
presenteres på informasjonsmøte jmf. Konkurransegrunnlag del I. Omfang utomhusarbeider 
er vist på situasjonsplan. Det skal utarbeides egen utomhusplan som skal godkjennes av 
byggherren. Utformingen av utomhusanlegget skal tilfredsstille krav til universell utforming.  

Uteområdet nord for nytt bygg skal i all hovedsak bestå av parkeringsareal, både for bil og 
sykkel. Sykkelparkering skal være med overtak. Overganger mellom grøntarealer og asfalt 
markers med kantstein. Grøntareal skal ligge på samme nivå som topp kantstein.  

Uteområdet sør for nytt bygg skal sammenfalle med en helhetlig tenkning for arealer langs 
sjøen/ elven. Området skal utrustes med benker, overbygd sitteplasser type lysthus, 
lekeapparater og trimapparater. Antall er beskrevet i kapitler under. 

71 Bearbeidet terreng 

Før gravearbeidet igangsettes skal det utføres kabelpåvisning i berørt område. Alle nødvendige 
sikringstiltak må gjennomføres.  

Entreprenør skal medta planering og arrondering av terreng, veier og plasser i samsvar med 
vedlagt situasjonsplan. Entreprenøren må ta hensyn til evt. områder med dårlig masse og om 
nødvendig foreta masseutskifting. Alle arbeider må prosjekteres og utføres slik at alle forhold 
omkring frost (tele), fukt, setninger, stabilitet mm blir ivaretatt. Overflødige masser som ikke 
skal benyttes på tomten skal transporteres bort og leveres til godkjent mottak.  

Nødvendig fjerning av busker og vegetasjonsdekke for de arealer som berøres av 
terrenginngrep og byggearbeider skal utføres. Leveres til godkjent mottak. De massene som 
kan betegnes som vekstjord kan gjenbrukes.  

Skisse situasjonsplan skal følges for opparbeiding av tomten, men må detaljprosjekteres av 
totalentreprenør.  

72 Utendørs konstruksjoner 

Taktil merking 
Taktil merking utendørs skal fortrinnsvis utføres med naturlige bestandige elementer.  
 
Sykkelparkering 
Det skal leveres overbygd sykkelparkering på to steder som vist på situasjonsskisse. Hver 
parkering skal kunne romme 18 sykler. Type sykkelparkering skal oppgis i tilbudsbrevet. 

73 Utendørs anlegg 

Utendørs VA 
Utvendig VA-anlegg skal medtas komplett inklusiv tilknytning til kommunalt ledningsnett. Det 
må plasseres ut tilstrekkelig med sandfang/sluk og ev. vannrenner for håndtering av 
overflatevann der det er nødvendig. Ledninger skal legges i frostfri dybde, og/ eller ved 
spesielle anledninger isoleres. Når håndtering av overvannet skal planlegges skal det tas med i 
betraktningen å benytte denne ressursen fremfor å lede alt bort i rør til nærmeste resipient. 
Det skal vurderes muligheter for fordrøyning i åpne eller nedgravde magasiner. Det skal 
vurderes å kunne benytte takvann til grøntarealer etc. Naturlige lavbrekk og grøfter i terrenget 
skal utnyttes til flomveier og fordrøyning. Totalentreprenør skal i alle tilfeller avklare løsning 
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mot kommunens krav til overvannshåndtering. Ved overvannshåndtering i rør skal alt 
inkluderes i tilbudet. Drenering langs veier og plasser skal utformes slik at den fanger opp 
overvann både fra veiene og terrenget omkring. 
 
Eksisterende VA-ledninger som skal avvikles på grunn av konflikt med nybygg og omkoblinger, 
skal fjernes og deponeres på godkjent måte. Utgifter for håndtering, opplasting, transport og 
deponering bæres av totalentreprenøren. 

Det skal medtas totalt 4 vannutkast på fasade. Plassering av disse avklares i avstemmingsfasen. 

74 Utendørs el-kraft 

743 Utendørs lavspentforsyning 
Det skal medtas utvendig dobbel stikkontakt ved alle inngangsdører. 

Det skal legges tilstrekkelig rør fra hovedtavle og frem til utvendige parkeringsarealer for 
installasjon av ladepunkt for el-bil.  

Min. 6 % av parkeringsplassene skal være til rettelegt for el-bil lading. Dette gjelder både under 
carporter og åpne parkeringsplasser.  

Det skal medtas forberedelse for totalt 10 stk. el-bil ladestasjoner. 3 av stasjonene skal være 
hurtigladere. Komplett kursopplegg fra hovedfordeling skal være inkludert. Endelig plassering 
avklares i avstemmingsfasen. 

I alle områder med fast dekke (asfalt, belegningsstein etc.) skal kabler føres i nedgravde rør. 

744 Utendørs lys 
For design av utvendig belysning lysplan for Eidsvåg kommune ivaretas. Se vedlegg V12. Det 
skal medtas utendørs belysningsanlegg ved inngangspartier, carporter, takterrasse og på 
parkeringsplass. På parkeringsplass leveres lave mastearmaturer.  

Utforming av belysning iht. til lyskultur sine publikasjoner. Det skal lages lysplan for utomhus 
belysning som godkjennes av byggherre før bestilling. Utvendig belysning skal styres av 
utvendig lysføler tilknyttet driftskontrollanlegget. 

Alle lysarmaturer skal ha LED lyskilder. 

I alle områder med fast dekke (asfalt, belegningsstein etc.) skal kabler føres i nedgravde rør. 

76 Veger og plasser 

Alle overganger mellom grøntareal og asfalt skal markeres med kantstein. Grøntareal skal være 
på samme nivå som topp kantstein. Kantstein kan ha en høyde opptil 15 cm der fotgjenger ikke 
skal krysse. Der fotgjenger skal krysse skal det også være en kant av hensyn til blinde og 
svaksynte. Denne skal tilfredsstille krav til universell utforming. 

Eksisterende parkeringsplass øst for bygningen skal utvides vestover som vist på 
situasjonsplan. Det skal legges kant langs gangareal.  

Areal for sykkelparkering og frittstående carport skal asfalteres. Områder som skal asfalteres 
skal asfalteres etter den funksjonen arealet skal ha.  

Det skal tas hensyn til kravet til Universell utforming når det gjelder utforming av utomhus-
området, dette gjelder også inn mot inngangsparti og rømningsveier for bygget. 
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77 Parker og hager 

Området sør for nytt bygg skal inngå i en større helhetstenkning for dette området. Dette skal 
være en utendørs møteplass med mulighet for møter på tvers av generasjoner og 
funksjonsnivå. Området må og kunne benyttes til utendørs trening for rehabiliterings-
pasienter/ fysioterapitjenesten, samt for de som stopper i sentrum av Eidsvåg. Underlaget til 
dette uteområdet må være slik at synshemmede opplever området som aktivitetsarena. 
Tilkomst til aktivitetsområdet/ møteplassen må ha fast underlag (ikke nødvendigvis asfalt), slik 
at det er lett å trille rullestoler/ barnevogner/ rullatorer i dette området.  

771 Gressarealer 
Alt grøntareal leveres som ferdigplen. Nødvendig forarbeid skal være inkludert. Endelig omfang 
iht. prosjektert og godkjent utomhusplan. Eksisterende terreng skal hensyntas i 
byggeperioden.  

772 Beplantning 
Entreprenør må påregne å tilrettelegge for beplantning av 10 trær og 40 busker på anvist plass 
som avklares under avstemmingsfasen med byggherre. Endelig omfang iht. prosjektert og 
godkjent utomhusplan. 

773 Utstyr 
I arealet sør for nytt bygg skal det medtas følgende: 

 Bålhus med vegg for å gi skygge ved sol, skjerme mot vær, men likevel kunne åpne for 
utsikt og inkludere de som kan/ må sitte utenfor denne installasjonen. Utformingen av 
denne skal sees i sammenheng med fasadeuttrykk på nytt helsehus. -Referanse: 
Everdal.no –  

 Benker langs turveg – 4 stk 
 Rullestolhuske – referanse – Everdal.no  
 Klatrestativ – referanse – sove.no 
 Benker/ bord – Samme type som langs strandpromenaden 
 Drikkefontener/ vanndispenser 
 Søppeldunker – 2 stk 
 Bålpanne 
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8 OPSJONER 
Som følge av at eksisterende helsehus skal rives vil denne entreprisen etterlate et hull i 
eksisterende fasade til kommunehuset mot øst. I forhold til fasadearealer på eksisterende 
kommunehus som ikke berøres av tiltaket skal det gis pris på to opsjoner. Dette er beskrevet 
under i kap. 81 og 82. 

For opsjon nr. 3 og 4, se punkter under. 

81 Opsjon nr. 1 

Gjelder oppgradering av resterende fasade øst og hele fasade sør i eksisterende kommunehus. 
Ved oppgradering av disse fasadene skal brannkrav iht. brannkonsept i overgang mellom nytt 
helsehus og eksisterende kommunehus ivaretas. Ved oppgradering av eksisterende fasader 
skal fasadeuttrykk og materialvalg ivareta helheten mellom de to byggene.  

Priskonsekvens for opsjon nr. 1 skal deles i to deler: 

Opsjon 1.1 
Kun oppdatering av fasadekledning. Her skal medtas riving av eksisterende fasade (Det skal i 
riveposten ivaretas at oppbygging av eksisterende fasade er tilsvarende for eksisterende 
helsehus som skal rives /Se miljøsaneringsrapport for håndtering av materialer/. Fasade rives 
inn til eksisterende stenderverk. Isolasjon, vindsperre, lufting og kledning skal medtas. Det skal 
tas høyde for at eksisterende stenderverk må rettes opp. I opsjon 1.1 skal eksisterende vinduer 
beholdes. Tilpasning med ny kledning og vindsperre, nødvendig tetting og beslag skal medtas.  
 
Opsjon 1.2 
Denne opsjonen gjelder utskifting av eksisterende vinduer. Det skal i denne posten medtas alle 
nødvendige kostnader ifm. installering av nye vinduer i yttervegg med eksisterende 
stenderverk og innvendig kledning. Nødvendig flikking på innvendig kledning i forhold til 
skader/ tilpasning til nytt vindu skal medtas. Antall nye vinduer:  

81 Opsjon nr. 2 

Gjelde oppgradering av fasade nord på eksisterende kommunehus. Avkjøringen til nytt 
helsehus er pr. dato ikke låst, og dersom valget blir at veien legges forbi fasade nord, må 
eksisterende trapp og takutstikk her rives. Inngangspartiet skal beholdes, men fasaden 
oppgraderes tilsvarende som for Opsjon nr. 1.  

Priskonsekvens for opsjon nr. 2 skal deles i to deler.  

Opsjon 2.1 
Kun oppdatering av fasadekledning. Her skal medtas riving av eksisterende fasade (Det skal i 
riveposten ivaretas at oppbygging av eksisterende fasade er tilsvarende for eksisterende 
helsehus som skal rives /Se miljøsaneringsrapport for håndtering av materialer/. Fasade rives 
inn til eksisterende stenderverk. Isolasjon, vindsperre, lufting og kledning skal medtas. Det skal 
tas høyde for at eksisterende stenderverk må rettes opp. I opsjon 2.1 skal eksisterende vinduer 
beholdes. Tilpasning med ny kledning og vindsperre, nødvendig tetting og beslag skal medtas.  
 
Opsjon 2.2 
Denne opsjonen gjelder utskifting av eksisterende vinduer. Det skal i denne posten medtas alle 
nødvendige kostnader ifm. installering av nye vinduer i yttervegg med eksisterende 
stenderverk og innvendig kledning. Nødvendig flikking på innvendig kledning i forhold til 
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skader/ tilpasning til nytt vindu skal medtas. Antall vinduer er 31 stk. Antall ytterdører er 1 stk. 
Ytterdør skal ha glassfelt tilsvarende som for eksisterende.  

82 Opsjon nr. 3 

Det skal i opsjonen gis en pris på frittstående carport. Se vedlagt situasjonsplan for tenkt 
plassering.  Denne skal kunne romme 10 parkeringsplasser. Frittstående carport utføres i 
sammenfallende stil som helsehuset. Entreprenør står fritt til utforming og bæring av denne 
carporten. Carporten skal asfalteres. 

83 Opsjon nr. 4 

Det skal i opsjonen gis en pris på grensesnittene dersom det blir politisk bestemt at det skal 
bygges en frittstående ambulansestasjon på tomten. Dersom dette blir bestemt vil plassering 
av denne være lik tenkt plassering på frittstående carport som oppgitt i opsjon nr. 3. Plassering 
for frittstående ambulansestasjon er ikke vist på egen tegning. 

I denne opsjonen skal følgende medtas: 

 For økt dimensjonering av varmepumpe, energibrønner, trafo/ hovedtavle samt vann- 
og avløp skal det hensyntas behovene for en ambulansestasjon på 250 m2 fordelt på 2 
plan.  

 Nødvendige grunnarbeider for sammenkobling av topologi for vann og avløp 
 Energibrønner dimensjoneres til også å kunne dekke energibehov for ny 

ambulansestasjon 
 Varmepumper dimensjoneres til å kunne dekke varmebehov ved ny ambulansestasjon 
 Trafo dimensjoneres for å kunne dekke nødvendig strømbehov for ny 

ambulansestasjon 
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Sammendrag 

Norconsult er engasjert av Nesset kommune for å utføre supplerende grunnundersøkelser for den 
planlagte byggingen av et omsorgssenter i Nesset kommune.   

Det er utført grunnundersøkelser i 3 posisjoner. Dreietrykksondering er utført i 2 posisjoner og 
totalsondering i en posisjon.  

Ved de undersøkte posisjonene kan løsmassene forenklet beskrives fra terrengnivå som:  
 
Antatt silt, sand med noe grus med mektighet på ca. 3 m på toppen av sannsynligvis bløt, leirig silt 
med varierende mektighet ca. 15 - 25 m før fastere leirer og fast til meget fast lag av antatt morene er 
påtruffet.  

Berg ligger på ca. kote -26 (kun indikert i en posisjon, posisjon 2). Ute fra tilgjengelig data fra andre 
grunnundersøkelser, er dette en troverdig dybde på berg for gjeldende område. 

Grunnundersøkelsen støtter seg i tillegg på andre tidligere utført grunnundersøkelser innenfor og 
omkring gjeldende område. Disse viser at en må forvente sensitive, kvikke leirer i profilet under 
bygget. 

De rådende grunnforhold i området er tilsier at direkte fundamentering ikke er å anbefale.  

Det anbefales at bygget fundamenteres på peler.  

 

  



Oppdragsnr .: 5165086 Dokumentnr.: 5165086-RIG01 Versjon: 1
Geoteknisk datarapport | Nytt omsorgssenter

x:\nor\oppdrag\kristiansund2\516\50\5165086\5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\5165086 rig01 - geoteknisk
datarapport.docx2016-08-24

2016-09-07 | Side 4 av 14

Innhold

Innledning 5

Formål 6

Felt - og laboratoriearbeid 6

Grunnforhold 7

4.1 GENERELT 7

4.2 REGISTRERTE GRUNNFORHOLD,
BORERESULTATER 7

Fundame nteringsvurderinger 9

Fundamentering 9

Annet 10

Referanser 11

Tabeller 12

BILAG

Innhold Vedlegg
Geotekniske tegninger, plan og profiler A
Tegningsforklaring dreietrykksondering B
Tegningsforklaring totalsondering C

TEGNINGER

Innhold Målestokk Format Tegn. nr.
Borplan 1:500 A3 100
Boreprofiler av enkeltboringer 1:200 A3 101-104



Oppdragsnr .: 5165086 Dokumentnr.: 5165086-RIG01 Versjon: 1
Geoteknisk datarapport | Nytt omsorgssenter

x:\nor\oppdrag\kristiansund2\516\50\5165086\5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\5165086 rig01 - geoteknisk
datarapport.docx2016-08-24

2016-09-07 | Side 5 av 14

Innledning
Norconsult er engasjert av Nesset kommune for å utføre grunnundersøkelser for den planlagte
byggingen av et omsorgssenter ved Eidsvåg i Nesset kommune. Undersøkelsene er utført med
geoteknisk borerigg og omfatter sonderboringer.

Denne rapporten støtter seg i tillegg på tidligere utførte grunnundersøkelser i nærområdet ved den
planlagte byggetomta.

Beliggenheten av undersøkelsesområdet er vist i kartutsnittet under.

Figur 1 Kartutsnitt som viser plassering av utførte grunnundersøkelser
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Formål
Feltarbeidet skal sammen med laboratorieanalysene gi grunnlag for geoteknisk vurdering av området.

Hensikten med denne rapporten er å:

� Presentere resultatene fra felt- og laboratoriearbeidet
� Beskrive registrerte grunnforhold
� Gi generelle anbefalinger angående valg av fundamenteringsløsning

Detaljert geoteknisk prosjektering eller rådgiving utover dette er ikke innbefattet her.

Felt- og laboratoriearbeid
Feltarbeidet er utført av Norconsult i uke 32 i 2016 under ledelse av vår boreleder Ole Kristian Hestad.

Boringene er utført med Geotech 607HD 2015. Framgangsmåten ved borearbeidet er i samsvar med
standard slik det er beskrevet i Ref. 1, Ref. 6 og Ref. 3.

Det er utført grunnundersøkelser i 3 posisjoner. Dreietrykksondering er utført i 2 posisjoner og
totalsondering i 1 posisjon. Det er i tillegg tatt inn en dreietrykksondering betegnet G13, fra Ref. 5.
Sonderingenes plassering er vist i Tegning 100.

Boreposisjoner og høyder ble dessverre ikke innmålt, inntegnede posisjoner og høyder på tegning
100-104 er derfor ikke helt nøyaktig men antas å være nøyaktige nok. Koordinater og kotehøyder ved
posisjonene er oppsummert i kapittel 7.

Det er brukt resultater fra laboratoriearbeid fra tidligere grunnundersøkelser, Ref. 11. Punktet er
markert med G10 i Tegning 100. Resultatene fra laboratorieundersøkelser i G10 er vist i Kapittel 8.

Laboratoriearbeidet er utført i samsvar med retningslinjer gitt i Ref. 2.

Grunnundersøkelsen støtter seg i tillegg mot andre tidligere utførte grunnundersøkelser innenfor og
omkring gjeldende område:

� Norconsult AS utførte i 2013 Eidsvåg – Kvikkleireutredning – datarapport; jf. Ref. 5

� Norconsult AS utførte i 2014 Sentrumsområdet og Eidsvåg badeplass -
Vurderingsrapport; jf. Ref. 7

Andre rapporter som ikke er henvist i denne rapporten men som gir grunnlag for å tolke området:

� Geovest-Haugland AS utførte i 2011Eidsvåg – kvikkleirutredning - Geotekniske
vurderinger med hensyn på forekomst av kvikkleire. Rapport nr. 2011035-1, jf. Ref.
10.

� Geovest-Haugland AS utførte i 2009 grunnundersøkelser for påbygging og
ombygging av Eidsvåg skole. Grunnundersøkelsen ble utført for Nesset kommune,
jf. Ref. 9.

� Geovest-Haugland AS utførte i 2007 (rapportdato i 2008) grunnundersøkelser ved
O. Kristiansens bolig for å avdekke årsak til setningsskader på nybygg; jf.Ref. 8.
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� Sivilingeniør Ottar Kummeneje AS rapporterte grunnforhold og beskrev pelearbeider
for kommunehuset i Nesset kommune i 1975, jf. Ref. 11. Denne rapporten er basert
på resultater fra en «generell undersøkelse i området» presentert i rapport nr. o.877-
2; tegninger fra rapport o.877-2 er presentert som bilag i Ref. 12 men selve
rapporten har vi ikke hatt tilgang til.

� I 1976 utførte Sivilingeniør Ottar Kummeneje AS orienterende grunnundersøkelse
for og vurdering av fundamentering av Nesset sjukeheim i Eidsvåg; jf. Ref. 12.

� I 1986 utførte Sivilingeniør Ottar Kummeneje AS grunnundersøkelser og geoteknisk
vurdering for Nesset Trygdeheim i Eidsvåg; jf. Ref. 13.

� Sivilingeniør Ottar Kummeneje AS utførte i 1986 grunnundersøkelser for veg som
skulle bygges på fylling over Eidsvågleira; jf. Ref. 14.

� Sivilingeniør Ottar Kummeneje AS utførte i 1987 grunnundersøkelse og geoteknisk
vurdering rettet mot nybygg for Nesset Sparebank; jf. Ref. 15 (A og B).

� I 1962 utførte Statens vegvesen, Veglaboratoriet grunnundersøkelser og
geotekniske vurderinger for området sør-vest for der dagens bru over Eidsvågelva
(Stubø bru) er plassert; jf. Ref. 16.

Grunnforhold

4.1 GENERELT

Resultatene fra feltarbeidet er vist i borplan og profiler på tegning 100 til 104. Forklaring til tegningene
er vist i vedlegg A, B og C.

Topografi

Planlagt byggetomt er nærmest flat. Topplaget består av delvis utfylt sjøfylling fra ca. 1970 og delvis
elveavsetning. Topp kote på fyllingen ligger på ca. +2,7.

Geologi

Ifølge kvartærgeologisk kart er området i hovedsak dominert av tykk havavsetning ned mot sjøen og
elveavsetninger noe lenger inne i dalen. Kvikkleirforekomster og områdestabilitetsvurderinger er
kartlagt i Ref. 7.

4.2 REGISTRERTE GRUNNFORHOLD, BORERESULTATER

Borplanen viser at det er utført dreietrykksonderinger i 2 posisjoner og totalsondering i 1 posisjon. I
tillegg er vist dreietrykksondering fra posisjon G13, fra. Ref. 5 og prøveposisjon og tolkning fra
ødometer og treaks fra posisjon G10, fra Ref. 7.
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Det er ikke påvist berg i de undersøkte posisjonene men berg er indikert i posisjon 2 i kote  
-26 som er likt å en kunne forvente utefra tidligere utført grunnundersøkelser innenfor gjeldende og 
omkring gjeldende område. 

Løsmassene kan forenklet beskrives fra terrengnivå som: 

 Sand og silt med noe grus med tykkelse ca. 3,0 meter. 
 Meget bløte til bløte masser av leirig silt med tykkelse ca. 15 - 25 meter.  
 Faste masser av antatt silt, sand og grus med tykkelse ca. 7 meter. (Posisjon 2) 
 Meget faste masser til bunnen av sondering (antatt morene).  

Ifølge tidligere utførte laboratorieanalyser på opptatte prøver fra posisjon G10 i Ref. 11 er de bløte 
massene beskrevet som siltig leire og de faste massene som siltig leire med sandlag. De bløte 
massene er funnet å være lavplastisk siltig leire med naturlig vanninnhold 32 – 34 % og flytegrense 17 
%. Den siltige leiren er klassifisert som KVIKK fra 6,3 til 23,4 meters dybde og som sprøbrudd ved 2,1 
meters dybde. Se Tabell.1, Ref.  5. 

Med forbehold om geografisk variasjon i grunnforhold er informasjonen fra undersøkelsen i posisjon 
G10 i Ref. 11 inkludert i grunnlaget for denne rapport.  

Det har vært utført treaksial- og ødometerforsøk i posisjon 10, oversikt over resultatene er vist i Tabell 
4 og Tabell 5 og tolkning av treaksialforsøket og tolkning av ødometerforsøket er vist i Ref.  7. 
Ødometerresultatene indikerer en moderat overkonsolidering, OCR < 2.  

Grunnvann og poretrykksforhold  

For å kunne dokumentere poretrykksforholdene innenfor området ble det installert hydrauliske 
piezometere i Pos. G10, Ref.  7.  
Hvis en antar at fyllingen ved sjøfronten er lett permeabel og at grunnvannstanden i Pos G10 styres 
av sjøstanden viser avlesningene av poretrykksmålerene et poreovertrykk på 5-15kPa, sammenlignet 
med et hydrostatisk poretrykk beregnet fra vannspeilet.  
 

Presisering 

Det må presiseres at informasjonen fra felt- og laboratoriearbeidet strengt tatt bare er gyldig i de 
undersøkte posisjoner. Avvik i grunnforholdene i områdene rundt og mellom de undersøkte posisjoner 
kan ikke utelukkes. Resultatene må derfor ikke anvendes ukritisk. 
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Fundamenteringsvurderinger
Det er planlagt å bygge et omsorgssenter 48x22m på tre etasjer, slik Figur 2 og Figur 3 viser.

Figur 2 Plantegning

Figur 3 Perspektiv, fasade sørvest

Det er relativt korte avstander til bløte masser under planlagt bygg. Ettersom bygget skal brukes som
omsorgssenter antar vi at krav til differensesetninger er ganske strenge. Bygget står relativt nær
sjøkanten og laster fra et direktfundamentert bygg kan føre til dårlig stabilitet mot sjøen. Det er ikke
anbefalt å fundamentere bygget kompensert og vi vurderer pelefundamentering som den mest
realistiske løsning for bygget.

Fundamentering

Det er imellom 18-28 m fra terreng ned til faste masser, det vil si pelene må minimum ned imellom 18-
28 m for å treffe bærende masser. Det medfører bruk av spissbærende peler. Valg av peler må
bestemmes når lastene som føres til fundamentene er kjent.
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Det øverste laget, fra terreng og ned til leirlaget er av sand, silt med litt grus. Gjeldende lag er porøst
hvor vi kan forvente at sjøvann vil påvirke peler imellom kote -2 til kote +2. Dette er noe som må tas
hensyn til ved valg av peler for å velge riktig korrosjonsfaktor.

Dersom ramming av peler velges:

Ramming gjennom topplaget kan medføre uønskede vibrasjoner og områdepåkjenning.
Forboring kan være nødvendig.

Ramming av pelene gjennom leira forventes å være uproblematisk, mens ramming i de
bærende massene som består av silt, sand, grus og muligens enkelte steinblokker kan være
mer krevende.

Nærmeste bygg ligger ca. 10 m unna nybygget. Ramming av peler kan øke poretrykket i
jorden og gi rystelser. På grunn av nærheten til eksisterende bygg anbefales det å installere
vibrasjonsmålere på nabobygg og poretrykksmåling i jorden før ramming av peler. Dette kan
blant annet føre til setninger og evt. skader på grunn av horisontallaster på nærliggende peler.
Økt poretrykk vil også påvirke stabiliteten. Det må settes en grense på maksimalt
poreovertrykk som observeres under og etter ramming av peler.

Dersom borede peler velges:

Anbefalt metode som er gunstig angående rystelser og støy under anleggsfasen. Anses som
den mest sikre metoden. Anbefalte peletyper er stålkjernepeler eller borede stålrørspeler. I
tilfelle pelene må ta opp horisontale laster og moment anbefales borede stålrørspeler fremfor
stålkjernepeler.

Boringer av peler kan føre til senkning av poretrykk, noe som kan føre til setninger av dagens område,
det vil si parkeringsplass inkl. det infrastrukturen som ligger i området. Setningsvurderingene
anbefales å ta under detaljprosjekteringsfasen.

Vi har fått informasjoner om følgende angående nærliggende bygninger:

� Kommunehuset (gårds og bruksnummer 29/126) er fundamentert på stålrørspeler.
� Nesset sparebank (gårds og bruksnummer 29/190) er fundamentert på ca. 30m lange peler –

Vi har per dato ikke informasjoner angående peletype.

Ved angitt lastsituasjon kan Norconsult prosjektere løsninger som bygger på optimalt valg av peler og
pelemengde. På den måten kan evt. kostnadsspørsmål angående valgt fundamenteringsløsning
håndteres.

Annet

Bygget er planlagt helt ut på elvebredden hvor elva går i yttersving. Stabilitet av bredden og
erosjonssikring mot utgraving inn mot nybygget må ivaretas. Dette gjelder for alle aktuelle
fundamenteringsløsninger.
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Tabeller
Koordinatene er oppgitt i koordinatsystem EUREF89 – UTM sone 32 NN1954.

Tabell 1 Borepunktliste

BORPUNKT X Y TERRENGKOTE
(moh)

BORET I
LØSMASSER

(m)

BORET I
BERG (m)

TYPE
BORING

*1 6961000,3 452396,8 2,7 25,6 - DrT
*2 6960990,5 452367,2 2,7 28,1 0,3 Total
*3 6960972,5 452371,7 2,7 23,6 - DrT

G13 6960978.0 452405,7 2,8 30,1 - DrT
Total: Totalsondering, DrT: Dreietrykksondering.
*Utførte boringer ble ikke innmålt og er derfor angitt omtrentlig plassering og høyder av utførte
boreposisjoner.

Tabell 2 Tolkning av treaksialforsøk, Ref. 7

Prøveidentifikasjon Aktiv
udrenert

skjærfasthet
CuC

Aksial
bruddtøyning

� af

Attraksjon
a

Friksjons
vinkel

Pos.
nr.

Prøve
-diam.

Sylinder
nr.

Dybde Jordart

[mm] [m] [kPa] [%] [kPa] [°]

10 54 GH-86 18,70 Siltig Leire 65 ~0,7 10 30

For mer detaljerte plott av resultatene fra CAUC-forsøkene vises det til Vedlegg F i Ref. 7.

Tabell 3 Tolkning av ødometerforsøk (CRSC og trinnvis belastet), Ref. 7

Prøveidentifikasjon For
p0'+� p�p c'

For p0'+� p>pc'

Pos. nr. Prøve-
diam.

Dybde Jordart MOC m a pr' pc' p0' OCR=pc'/p0'

[mm] [m] [Mpa] [-] [-] [kPa] [kPa] [kPa] [-]

10 54 8,63 Siltig Leire 5,0 24 0,0 100 160-200 98 1,6-2,0

10 54 19,13 Siltig Leire 6,5 26,5 0,0 175 250-350 199 1,2-1,8

For detaljerte resultater fra ødometerforsøkene vises det til vedlegg F i Ref. 7
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Tabell 4 Sammenstilling av treaksialforsøk (NTNU), Ref.  7 

Prøveidentifikasjon Klassifisering Konsolidering 

Pos. 
nr 

Prøve-
diam. 

Sylinder 
nr 

Dybde Jordart w wL wP IP  s
Leir-

innhold 
Type 

forsøk 
p0’ 

(antatt) 
ac’ rc’ K0’ vol e/ei

Prøve-
kvalitet 

  mm   [m]   [%] [%] [%] [%] [kN/m3] [g/cm3] [%]   [kPa] [kPa] [kPa]   [%]   */**/*** 

10 54 GH-86 18,7 Siltig Leire 33,7 17 15 2,7 19,5 1,95 21 CAUC 199,0 199,0 119,0 0,598 3,63 0,091 2/3/1A 

 

Symboler: *Prøvekvalitet – kvalitetsklasser; Figur 2.20 i SVV Håndbok 016 (2010, basert på vol=V/Vi): 

w=Naturlig in-situ vanninnhold                                              1 Godt forsøk 

wL=Flytegrense (konus) 2 Akseptabelt forsøk 

wP=Utrullingsgrense/Plastisitetsgrense 3 Dårlig forsøk 

IP=Plastisitetsindeks (wL-wP) **Prøvekvalitet – kvalitetsklasser; Figur 2.21 i SVV Håndbok 016 (2010, basert på e/ei og OCR): 

=Total tyngdetetthet 1 Meget god 

p0’=Effektivt vertikalt overlagringstrykk 2 God til bra 

vol=V/Vi=Volumtøyning ved p0’ 3 Dårlig 

e=evol*(1+ei) 4 Meget dårlig 

ei=(s/w)*(w/Sr) ***Prøvekvalitet – kvalitetsklasser; Tabell 5.1 i NVE-veileder (basert på vol=V/Vi og OCR): 

Sr=Metningsgrad 1 Perfekt (forkortet 1P) 

s=korndensitet 1 Akseptabel (forkortet 1A) 

w=vanndensitet=1,00 (antatt) 2 Forstyrret 

  Merknad: Antatt OCR: Pos. 10: 1,5-3. Pos. 34 og Pos. 41: 1-1,5 

 

Tabell 5 Sammenstilling av ødometerforsøk (NTNU), Ref.  7 
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Prøveidentifikasjon Klassifisering Konsolidering 

Hull 
nr. 

Prøve-
diameter 

Sylinder nr Dybde Jordart w wL wP IP T s
Leir-

innhold 
p0’ 

(antatt) 
volV/Vi 
ved p0’

e/ei

Prøve- 

kvalitet 

[-] [mm] [-] [m] [-] [%] [%] [%] [%] [kN/m3] [g/cm3] [%] [kPa] [%] [-] */**/*** 

10 54 GH-74 8,63 Siltig Leire 33,4 17,7 16,9 0,8 19,5 1,99 24 98 3,3 0,08 2/3/1A 

10 54 GH-86 19,13 Siltig Leire 32,0 17,3 14,6 2,7 19,5 1,95 21 199 4,3 0,11 3/4/2 

 

Symboler: *Prøvekvalitet – kvalitetsklasser; Figur 2.20 i SVV Håndbok 016 (2010, basert på vol=V/Vi): 

w=Naturlig in-situ vanninnhold                                              1 Godt forsøk 

wL=Flytegrense (konus) 2 Akseptabelt forsøk 

wP=Utrullingsgrense/Plastisitetsgrense 3 Dårlig forsøk 

IP=Plastisitetsindeks (wL-wP) 
**Prøvekvalitet – kvalitetsklasser; Figur 2.21 i SVV Håndbok 016 (2010, basert på e/ei og 
OCR): 

=Total tyngdetetthet 1 Meget god 

p0’=Effektivt vertikalt overlagringstrykk 2 God til bra 

vol=V/Vi=Volumtøyning ved p0’ 3 Dårlig 

e=evol*(1+ei) 4 Meget dårlig 

ei=(s/w)*(w/Sr) ***Prøvekvalitet – kvalitetsklasser; Tabell 5.1 i NVE-veileder (basert på vol=V/Vi og OCR): 

Sr=Metningsgrad 1 Perfekt (forkortet 1P) 

s=korndensitet 1 Akseptabel (forkortet 1A) 

w=vanndensitet=1,00 (antatt) 2 Forstyrret 

  Merknad: Antatt OCR: Pos. 10: 1,5-3. Pos. 34 og Pos. 41: 1-1,5 

 



Prosedyrerogpresentasjon

Geoteknisketegninger,plan og profiler

MÅLESTOKK DATO

M =
UTFØRT KONTROLLERT RAPPORT VEDLEGG

ArneKavli TorgeirDøssland A

Leire Silt

Fjell

BlokkStein
.

.

.

. .
.

.

.. .

Grus. . . .. . ... . . .. .... . . .

. . . .. . ..
. . ..

Sand

Matjord Gytje/dyeTorv/planterester Skjell

Moreneleire
Grusigmorene

Trerester/sagflisFyllmasse

Dreiesondering

Fjellkontrollboring Trykksondering

Vingeboring Ramsondering StandardPenetrationTest(SPT)

Prøvegrop Prøveserie Prøvegropmedprøveserie

Vannprøver Poretrykksmåling

Permeabilitetsmåling Prøvebelastning Setningsmåling

Elektrisksondering

Vannstandsmåling

Enkel sondering Dreietrykksondering

Totalsondering

Fjell i dagen

PLAN

(su)Enaksialttrykkforsøk
(15) (5)

(10)

( ) = aksialdeformasjon
vedbrudd

Torsjonsvinge *
Penetrometer

(su)

(su)

PROFILER

Overlinjen : Kote terrengellersjøbunn/elvebunn.
Ut for linjen : Boretdybdei løsmasse+ boretdybdei fjell.
Underlinjen : Koteantattfjell, hvis fjell ikke erpåtruffet.

- 18,2
- 35,4

17,2+ 2,9

Metodesymboler plasserti borposisjon.Evt. flereutførtesonderingerermarkertvedsidenav.

Antatt fjell

Boretdybde
i fjell

Stoppi
løsmasse

Stopppå
antattstein

Terrengnivå
ellersjøbunn

Total tyngdetetthet,�

Målt vanninnhold,w
Utrullingsgrense,wp

Jordartsbeskrivelsebasertpå
observasjonfra felt og laboratorium

Udrenertskjærstyrkefra
konusforsøk,omrørtprøve

Udrenertskjærstyrkefra
konusforsøk,uomrørtprøve

Udrenertskjærstyrkefra
enaksforsøk,intakt prøve

Sensitivitetbasert
påkonusforsøk,St

D
yb
de

Flytegrense,wL

Skravurfor
markering
av jordart

Prøve,dybde
ognr.



Vingeboring

Dreietrykksondering

Prosedyrerog presentasjon

Borprofil – VingeboringogDreietrykk

MÅLESTOKK DATO

M =
UTFØRT KONTROLLERT PROSJEKT VEDLEGG

ArneKavli TorgeirDøssland B

Utstyr: Ø ca55 mmnormertborespiss.
Ø 36mm borestenger.

Sonderingsprosedyre:
Konstantrotasjonshastighet;25omdreininger/min.Økt
rotasjonshastighetkanbrukesvedproblemermednedtrengning.

Konstantnedpressingshastighet;3 m/min (20sek/m).

Presentasjon: Kurvesomvisernedpressingskraftmotdybde.

Fast

Matekraft

Middelsfastlag

Stoppgrunnetfastlag ellerstein

Utstyr: Vingebormedautomatiskloggingav rotasjonog dreiemoment.
Vingekorsmedvinger55 mmx 110mmeller 65mmx 130mm.

Prosedyre: Konstantrotasjonshastighet,målingav rotasjonsmotstandvedførste
rotasjonog etteromrøring.

Presentasjon: Kurvesomviseruforstyrretogomrørtskjærstyrkevedmåltedybder.
Kanogsåinneholdearbeids-kurverav dreimomentmot rotasjon.

Uforstyrretsu-profil

Omrørtsu-profil

Plottedeverdierermålteverdier
kalibrertfor aktuellvingstørrelse.
Korreksjonfor plastisitetsindekseller
overlagringsforholder ikke utført.

Dybdeintervallutenmåling.



Prosedyrerog presentasjon

Borprofil - Totalsondering

MÅLESTOKK DATO

M =
UTFØRT KONTROLLERT PROSJEKT VEDLEGG

ArneKavli TorgeirDøssland C

Konstantrotasjonshastighet25omdreininger/min.
Nedpressingshastighet3 m/min (20sek/m).

Nårnormertnedtrengningshastighetikke ermulig, økes
rotasjonshastighetentil 75omdreininger/min.

videre

Utstyr: Ø 57mm buttborekronemedtilbakeslagsventil.
Ø 44mm borestenger.

Somdreietrykksondering:

Somfjellkontrollboring: Dersomnedtrengingenigjen stopperopp,gårenovertil prosedyre
somfor fjellkontroll. Dvs.at enførstsetterpåspyling, hvoretterny
stoppi nedtrengingførertil at enogsåsetterpåslaghammer.

Meddenneprosedyrenkandetboresgjennomsteinerognedi fjell.
Ved påvisningav fjell, børdetbores2-3 meternedi antattfjell.

Presentasjon: Skravurfor vannspylingogslagi egnekolonner.
Kurver for nedpressingskraft,boretidogspyletrykk.
Kryssfor markeringavøkt rotasjon.

Matekraft Registreringavantattstein/blokk

Markeringsstolperfor brukav
spylingogslagboring

Bortid

Spyletrykk

Kryssveddybderhvorøkt
rotasjonshastigheterbrukt

Overgangtil fjell

Bortidengår
utenforskalaen
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Lag 1 (Antatt Sand/silt, med noe grus)

Lag 2 (Antatt leirig silt)

Lag 3 (Antatt morene)
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Det er tatt opp prøver i flere posisjoner omkring den gjeldende tomta som er brukt som grunnlag for å tolke lagdelingen.
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Lag 1 (Antatt Sand/silt, med noe grus)

Lag 2 (Antatt leirig silt)

Lag 3 (Antatt morene)

(Antatt Mold)
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Det ble kun utført dreietrykk og totalsonderinger innenfor gjeldende område. 

Det er tatt opp prøver i flere posisjoner omkring den gjeldende tomta som er brukt som grunnlag for å tolke lagdelingen.



Lag 1 (Antatt Sand/silt, med noe grus)

Lag 2 (Antatt leirig silt)

Lag 3 (Antatt morene)
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Det ble kun utført dreietrykk og totalsonderinger innenfor gjeldende område. 

Det er tatt opp prøver i flere posisjoner omkring den gjeldende tomta som er brukt som grunnlag for å tolke lagdelingen.
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 Sammendrag 

Norconsult er engasjert av Nesset kommune for å vurdere flom-, flo-, og erosjonsfaren tilknyttet et nytt helsehus som 

er planlagt bygget i Eidsvåg sentrum. Konsekvensene ved skade på bygget vurderes som stor, og i henhold til TEK17 

plasseres bygget i sikkerhetsklasse 3. Det skal dermed plasseres slik at det ikke berøres av flom med gjentaksintervall 

på 1000 år. 

Det er foretatt en forenklet flomberegning hvor flomvannføring med 1000-års gjentaksintervall er estimert ved bruk 

av frekvensanalyse på nærliggende vannmerker og ved bruk av «formelverk for små nedbørfelt». Flomvannføring 

(kulminasjonsverdi) inkludert klimapåslag er fastsatt til 55 m³/s. 

Vannstandsstigning ved planområdet til det planlagte helsehuset er beregnet ved bruk av en 2-dimensjonal hydraulisk 

modell i dataprogrammet HEC-RAS. Oppstrøms grensebetingelse i denne modellen er flomvannføring i Eidsvågelva 

mens nedstrøms grensebetingelse er vannstandsnivået i sjøen. 

Utførte beregninger tilsier at det er vannstanden i sjøen som er kritisk for maksimal vannstandsstigning ved 

planområdet, og i en situasjon hvor havnivået står høyt har flomvannføringen i Eidsvågelva mindre betydning. 

Flomvannføringen i Eidsvågelva blir dimensjonerende hvis havnivået står lavt, men i en slik situasjon er det ikke fare 

for skade på planområdet. 

Sikkerhetsvannstand som følge av krav i TEK17 er 2,64 moh. Ved denne vannstanden oversvømmes parkeringsplassen 

på planområdet, men kommunehuset, med forutsatt grunnmur på kote 2,8, forblir uberørt. For å sikre hele 

planområdet er det nødvendig å etablere en mindre flomvoll på en kortere strekning øst på planområdet.   
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1 Innledning og forutsetninger 

Norconsult er engasjert av Nesset kommune for å vurdere flom-, flo-, og erosjonsfaren tilknyttet et nytt helsehus som 

er planlagt bygget i Eidsvåg sentrum. 

1.1 Beskrivelse av prosjektet 

Nesset kommune planlegger å bygge et nytt helsehus i Eidsvåg sentrum som skal inneholde omsorgsboliger, 

aktivitetssenter, ambulansestasjon og legekontor. Bygget er planlagt som en utvidelse av eksisterende kommunehus. 

Oversiktskart, detaljkart og flyfoto med markering av Eidsvåg og planområdet for nytt helsehus er vist i Figur 1, Figur 2 

og Figur 3.  

I forbindelse med reguleringsplanen til utbyggingen har NVE og fylkesmannen i Møre og Romsdal kommentert at 

dokumentasjonen av flom- og erosjonsfare ikke er tilstrekkelig. Konsekvensene ved skade på bygget vurderes som 

stor, og i henhold til TEK17 plasseres bygget i sikkerhetsklasse 3. Det skal dermed sikres slik at det ikke berøres av flom 

med gjentaksintervall på 1000 år. Klimapåslag er ikke pålagt, men er på generelt grunnlag anbefalt av NVE.  

Byggverk med særlig stor konsekvens skal ikke plasseres i flomutsatte områder. Dette gjelder byggverk som har 

regional betydning for beredskap og krisehåndtering, og kravet tilfredsstilles bare hvis byggverket plasseres 

flomsikkert. Det er i en slik situasjon ikke en løsning å sikre området.   

NVE anbefaler i brev datert 22.01.2019 at fare for elveflom, stormflo og erosjon blir vurdert. Det påpekes i samme 

brev at fare for kvikkleireskred må kartlegges.  

 

Figur 1 Oversiktskart. 
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Figur 2 Oversiktskart over Eidsvåg. 

 

Figur 3 Flyfoto over Eidsvåg. 
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1.2 Beskrivelse av nedbørfeltet 

Nedbørfeltet til Eidsvågelva er relativt lite og har et areal på ca. 20 km², hovedsakelig bestående av skog (60%), 

snaufjell (20%) samt noe dyrket mark (14 %). Det er ingen større innsjøer i nedbørfeltet. Vassdraget er relativt bratt 

med flere mindre sidebekker som renner ned dalsidene. Eidsvågelva renner i bunnen av dalføret og er en relativt flat 

vestlandselv med flere meandrerende elvesvinger i nedre del. Elva renner ut i Langfjorden i Eidsvåg sentrum. 

Sammenlignet med nærliggende nedbørfelt er felthøyden relativt lav til tross for at de høyeste toppene ligger høyt.  

Det er ingen kjente overføringer til eller fra feltet.   

Nøkkeldata for nedbørfeltet er presentert i Tabell 1, mens et kart over nedbørfeltet er vist i Figur 5. 

Tabell 1 Nøkkeldata for nedbørfeltet til Eidsvåg. 

Nedbørfelt Areal (km²) Effektiv sjø % (%) Felthøyde, min-med-maks (moh.) Middelvannføring1 (l/s/km²) 

Eidsvåg 20.2 0,0 0-167-783 35,9 

 

 

Figur 4 Oversiktskart med nedbørfeltet til Eidsvåg. 

                                                                 
1 Fra NVEs web-applikasjon NEVINA 
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2 Flomvurdering 

2.1 Kontroll mot nærliggende og representative vannmerker 

Utvalgte vannmerker/målestasjoner i Romsdal er benyttet til flomanalyse for Eidsvåg. En oversikt over stasjonene er 

gitt i Tabell 2. Målestasjonene er valgt ut fra geografisk nærhet og likhet med nedbørfeltet. Feltene er typiske 

kystnære vestlandsfelt, relativt små og med stor variasjon i høyde over havet. Generelt er det begrenset med gode 

representative vannmerker i området, og selv om feltene til målestasjonene karakteriseres som relativt små, er alle, 

med unntak av Myra, betydelig større enn feltet til Eidsvåg. Myra, som arealmessig har størst likhet med feltet til 

Eidsvåg, ligger betydelig mer kystnært. En annen ulikhet er at feltet til Eidsvåg ligger lavere og har betydelig lavere 

middelvannføring enn de andre feltene. Et oversiktskart med markering av vannmerkene er vist i Figur 5. 

Tabell 2 Målestasjoner benyttet i for fastsettelse av flom. 

Nr. Navn Periode Hmed (moh.) Areal (km²) Ase (%) Bre (%) Qn (l/s/km²) 

104.23 Vistdal 1976-2017 737.0 66.5 0.16 0.0 59 

103.20 Isa v/Morstøl bru 1973-2017 912.0 44.4 0.24 5.2 67 

105.1 Osenelv 1924-2016 235.0 138 4.70 0.0 49 

114.1 Myra 1989-2017 215.0 16.5 0.01 0.0 56 

 Eidsvåg - 167.0 20.2 0.0 0.0 36 

 

Figur 5 Oversiktskart med markering av vannmerker benyttet i flomberegningen. 
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2.2 Frekvensanalyse 

Det er utført flomfrekvensanalyse på vannmerkene presentert i Tabell 2. En oversikt over vannføring ved middelflom, 

200-årsflom, og 1000-årsflom for disse vannmerkene er vist i Tabell 3. Beregningene er gjort med NVEs programvare 

for ekstremverdianalyse, DAGUT, ved bruk av Gumbelfordeling og GEV-fordeling. Ved middelflom varierer verdiene 

fra ca. 500 l/s/km² til ca. 650 l/s/km², en variasjon som må forventes ved så ulike felt. Forskjellene er betydelig større 

ved høyere gjentaksintervall, men det skyldes hovedsakelig at vannføringskurven ved vannmerke 105.1 Osenelv, er 

svært usikker. Hvis en ser bort fra dette vannmerket er variasjonene i estimert vannføring ved Q1000 vesentlig mindre, 

fra 1301-1527 l/s/km². 

Tabell 3 Flomfrekvensanalyse for utvalgte vannmerker (døgnverdier). 

 

2.3 Vurdering av middelvannføring 

Avrenningskartet til NVE oppgir middelvannføring (61-90). Verdien fra avrenningskartet er sammenlignet med 

middelvannføringen som er målt ved hvert enkelt vannmerke. Sammenligningen er vist i Tabell 4, og har et største 

avvik på 25% ved vannmerket ved Vistdal. Middelvannføring målt ved vannmerkene er større enn det som oppgis i 

avrenningskartet, men det vurderes at verdien fra avrenningskartet vil være representativ for Eidsvåg uten justering. 

Det påpekes at sammenligningene mellom måleseriene og avrenningskartet ikke dekker samme tidsperiode, men 

avvikene som følge av dette er forventet å være små og tilnærmingen anses som akseptabel. Avrenningskartet oppgir 

en middelvannføring på 35,9 l/s/km² for Eidsvågelva. Verdien er betydelig lavere enn for mange nærliggende felt, men 

nedbørfeltet til Eidsvåg ligger også lavere enn de fleste av disse feltene.  

Tabell 4 Sammenligning av middelvannføring mellom målinger ved vannmerker og NVEs avrenningskart. 

Nr. Navn Målt ved vannmerkene (l/s/km²) Avrenningskartet (l/s/km²) Forhold  

104.23 Vistdal 60 48 1.25 

103.20 Isa v/Morstøl bru 70 67 1.04 

105.1 Osenelv 49 46 1.06 

114.1 Myra 56 47 1.19 

2.4 Beregning av momentanflom 

Flomstørrelsene beregnet i avsnittene over gjelder for gjennomsnittlig verdi over ett døgn. Maksimal flomstørrelse vil 

alltid være større enn døgnmiddelverdien. Siden feltstørrelsen er liten og høstflommene gjerne er de største i dette 

området er kulminasjonsvannføringen i feltet beregnet ved bruk av forholdstallet mellom momentanflom og 

døgnmiddelflom, basert på formelen for høstflommer. Formelen (1) for forholdstallet er hentet fra NVEs retningslinjer 

for flomberegninger [1] og gjengitt under. For feltet til Eidsvåg er forholdstallet mellom momentanflom og 

døgnmiddelflom (Qmom/Qdøgn) beregnet til 1,90.  

 
𝑸𝒎𝒐𝒎

𝑸𝑫ø𝒈𝒏
⁄ = 𝟐, 𝟐𝟗 − 𝟎, 𝟐𝟗 ∙ 𝐥𝐨𝐠 (𝑨) − 𝟎, 𝟐𝟕𝟎 ∙  𝑨𝑺𝑬

𝟎,𝟓 (1) 

Nr. Navn Areal (km²) Måleperiode QM (l/s/km²) Q200 (l/s/km²) Q1000 (l/s/km²) Fordeling 

104.23 Vistdal 66.5 1976-2017 514 1086 1301 GEV 

103.20 Isa v/Morstøl bru 44.4 1973-2017 495 1265 1527 Gumbel 

105.1 Osenelv 138 1924-2016 538 2180 2907 Tilpasset 

114.1 Myra 16.5 1989-2017 650 1248 1452 Gumbel 
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2.5 Nasjonalt formelverk for små nedbørfelt 

I prosjektet «Naturfare – Infrastruktur, flom og skred» (NIFS) utarbeidet NVE en ligning for beregning av 

flomvannføringer i små og uregulerte felt (2). Formelen er gyldig for felt i hele landet med feltareal mindre enn 50-60 

km², men er anbefalt verifisert mot lokale målinger [3]. I formelen er flomstørrelsen i et gitt felt avhengig av feltareal, 

normalt årsmiddeltilsig og effektiv sjøprosent. Ved beregning av flomstørrelse i Eidsvåg er disse verdiene hentet fra 

NVEs webapplikasjon Nevina. Det vises til NVE-rapport 7-2015 for flere detaljer.  

Middelflommen utregnes som en momentanverdi og skaleres ved hjelp av en vekstkurve opp til 200-årsflom. For 

videre skalering til større gjentaksintervall er det benyttet gjennomsnittlig forholdstall mellom flomverdiene beregnet 

i frekvensanalysen. Forholdet mellom 200- og 1000-årsflom er fastsatt til 1,2. Omregning fra momentanverdi til 

døgnverdi er gjort ved bruk av formel for Qmom/Qdøgn hentet fra NVEs retningslinjer for flomberegninger (høstverdi). 

Tabell 5 viser døgnverdier for middelflom, 200-årsflom og 1000-årsflom beregnet med «formelverk for små 

nedbørfelt». 

 𝑸𝒎 = 𝟏𝟖, 𝟗𝟕 𝐱 𝐐𝐧
𝟎,𝟖𝟔𝟒 𝐱 𝐞−𝟎,𝟐𝟓𝟏 √𝐀𝐬𝐞 (2) 

 
𝑄𝑇

𝑄𝑚

= 1 + 0,308 𝑞𝑁
−0,137[(1 + 𝑘)(1 − 𝑘) − (𝑇 − 1)−𝑘]/k (3) 

 
k = −1 +  

2

[1 + 𝑒0,391+
1,54 𝐴𝑠𝑒

100 ]
 

(4) 

 QT er vannføring ved angitt gjentaksintervall og  er gammafunksjon  

Tabell 5 Døgnverdier (l/s/km²) for middelflom, 200-årsflom og 1000-årsflom beregnet med «formelverk for små nedbørfelt». 

Felt Middelflom (l/s/km²) 200-årsflom (l/s/km²) 1000-årsflom (l/s/km²) 

Eidsvåg 371 992 1190 

Som en kontroll på at formelverket regner riktig er beregningsmetodikken også benyttet på vannmerkene som er lagt 

til grunn i frekvensanalysen. En sammenligning mellom flomvannføring ved 200-årsflom beregnet med «formelverk for 

små nedbørfelt» og med frekvensanalyse er vist i Tabell 6. Vannmerket 105.1 Osenelva, har for stort areal og er ikke 

inkludert i sammenligningen. Også vannmerket 104.23 Vistdal har et større areal enn det som er anbefalt, men er 

likevel inkludert. «Formelverk for små nedbørfelt» gir flomverdier som er ca. 15%-20% større enn det som er estimert 

med frekvensanalyse.  

Tabell 6 Sammenligning av flomverdier beregnet med «formelverk for små nedbørfelt» og frekvensanalyse for flom med 200-års 
gjentaksintervall (l/s/km²). 

Nr. Navn Frekvensanalyse (l/s/km²) Formelverk for små nedbørfelt (l/s/km²) 

104.23 Vistdal 1086 1307 

103.20 Isa v/Morstøl bru 1265 1468 

114.1 Myra 1248 1412 

 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_07.pdf
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2.6 Tidligere flommer og nærliggende flomberegninger 

Norconsult har tidligere laget flomberegning for Istad kraft og damanleggene tilknyttet Grønnedal-, Langli- og Istad 

kraftverk. Nedbørfeltene til dammene ligger ca. 20 km nord-vest for Eidsvåg og har areal som varierer fra ca. 3-17 km². 

Kulminasjonsverdi for feltene ble fastsatt til mellom 2400 l/s/km² og 2800 l/s/km² for 1000-årsflom og mellom 670 

l/s/km² og 725 l/s/km² for middelflom. Det er kommentert i flomberegningen at valget av flomstørrelse sannsynligvis 

er noe konservativt. Som en del av flomberegningen ble forholdstallet mellom døgn- og momentanflom både 

beregnet med NVEs regelverk og med faktiske målinger fra vannmerkene Myra og Vistdal. De ulike 

beregningsmetodene gav tilnærmet samme resultat. Flomberegningen ble vurdert å ligge i kvalitetsklasse 2, men er 

per 16.01.2019 ikke godkjent av NVE. De fastsatte verdiene er betydelig større enn det som er beregnet ved Eidsvåg, 

men middelvannføringen er også opp mot det dobbelte i noen av feltene. 

2.7 Valg av flomstørrelse og klimapåslag 

Flomstørrelse ved Eidsvåg er beregnet ved bruk av «formelverk for små nedbørfelt». I tillegg er beregningene 
sammenlignet med nærliggende vannmerker i en frekvensanalyse. Resultater fra beregningene er sammenlignet i 
Tabell 7.  
 
For frekvensanalysen er det valgt å oppgi høyeste og laveste flomverdi estimert ved vannmerkene. Vannføringskurven 
ved vannmerket 105.1 Osenelv vurderes som usikker og er sett bort fra i analysen.  
 
«Formelverk for små nedbørfelt» på feltet til Eidsvåg gir flomverdier som ligger lavere enn hva som er beregnet ved de 
utvalgte vannmerkene. Det forklares med at middelvannføringen i Eidsvåg-feltet er betydelig lavere enn ved 
vannmerkene. Hvis «Formelverk for små nedbørfelt» benyttes på feltene til vannmerkene gir det flomverdier som er 
høyere enn hva som er beregnet med frekvensanalysen. Det kan tyde på at «formelverk for små nedbørfelt» 
overestimerer flomverdiene.  
 
Lokale ulikheter mellom nedbørfeltet til Eidsvåg og nærliggende vannmerker gjør fastsettelse av riktig flomverdi 
krevende. Lav middelvannføring og lav felthøyde gir flomverdier som er lavere enn ved nærliggende beregninger. 
Samtidig er det også forventet at disse forholdene skal resultere i lavere flomverdier. Videre i beregningene er det 
besluttet å ta utgangspunkt i flomverdier beregnet med «formelverk for små nedbørfelt». Det er valgt å ikke redusere 
flomverdien, men det understrekes at valgt verdi anses som konservativ. 
 
Tabell 7 Kulminasjonsverdier(Q1000) beregnet med frekvensanalyse og «formelverk for små nedbørfelt» (NIFS). 

Flomsituasjon Frekvensanalyse (l/s/km²) NIFS (l/s/km²) Valgt verdi (l/s/km²) 

Q1000  1301-1527 1190 1200 

NVEs rapport om klimaendringer og fremtidige flommer i Norge konkluderer med at alle vassdrag i Møre og Romsdal 

får økte flomstørrelser i fremtiden. Størst økning er forventet i middels store nedbørfelt (200-1000 km²) som ligger 

omtrent 50-125 km fra kysten. Minst endring er forventet nært kysten hvor forventet økning er mellom 11 % og 30 %.  

Det er i videre beregninger valgt å bruke en klimafaktor på 1,2. Kulminasjonsflom, og kulminasjonsflom inkludert 

klimapåslag er presentert i Tabell 8. 

Tabell 8 Kulminasjonsflom (Q1000), og kulminasjonsflom (Q1000) inkludert klimapåslag (20%). 

Flomsituasjon Fastsatt kulminasjonsflom (m³/s) Fastsatt kulminasjonsflom inkl. klima (m³/s) 

Q1000  46.1 55.2 
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3 Hydraulisk modell 

3.1 Beregningsmodell og datakvalitet 

Vannstandsstigning ved Eidsvåg sentrum er beregnet ved bruk av en 2-dimensjonal hydraulisk modell i 

dataprogrammet HEC-RAS. Grunnlaget for modellen er laserdata som både er hentet fra flyscanning og som er basert 

på målinger på stedet. Laserdata fra flyscanning gir tilstrekkelig detaljeringsgrad på elvebredden/land, men ikke i 

elveløpet og i utløpet til sjøen. Fordi utløpsforholdene i elveløpet/utløpet er usikre, er det foretatt egen oppmåling 

med drone og ekkolodd (M9-doppler). Målingene er utført av HydraTeam.  

Laserdata fra flyscanning stammer fra 2015 og nøyaktigheten/tettheten er 2 pkt. per kvadratmeter og oppløsningen er 

0,5 meter. Høydene i modellen refererer til høydedatum NN2000. Dybdekartleggingen gjort av HydraTeam er 

beskrevet i Bilag 5, Dybdekartlegging ved Eidsvågleira. 

Modellen starter i Eidsvågelva, direkte nedstrøms Fv62. Beregningene er avsluttet i fjorden, så langt ut at det ikke er 

forventet at flomvannføring fra Eidsvågelva vil påvirke vannstanden. Se markering av modellert område i Figur 6. 

 

Figur 6 Oversiktskart med markering av beregningsområde. 

  

https://hydrateam.no/
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3.2 Grensebetingelser 

Den hydrauliske 2D-modellen i dataprogrammet HEC-RAS er satt opp med en øvre og nedre grensebetingelse hvor 

øvre grensebetingelse er flomvannføring inn på beregningsområdet. Flomvannføringen er momentanverdi for flom 

ilagt klimapåslag, som vist i Tabell 8.  

Nedre grensebetingelse er satt lik forventet vannstand i sjøen ved 1-års stormflo i år 2100. Vannstanden er hentet fra 

Kartverkets side for havnivå som angir 1-års stormflo i Eidsvåg til 142 cm. Havnivået er beregnet med tidevann fra 

Ålesund ilagt tidsforskjell og høydekorreksjon. Forventet havnivåstigning som følge av klimaendringer er satt lik 

middelverdien i klimasenario RCP8.5 til 37 cm. Totalt gir det en forventet vannstand i år 2100 på 179 cm. I modellen er 

denne vannstanden økt ytterligere til 180 cm i henhold til anbefaling fra DSB. Forventede vannstander i sjøen hentet 

fra Kartverkets tjeneste for havnivå ligger vedlagt i Bilag 4. Det påpekes at bygninger i sikkerhetsklasse 3, i henhold til 

TEK17, skal dimensjoneres mot havstigninger opp til 2,64 moh, og en slik situasjon er også vurdert. 

Det er ikke utført befaring i området og friksjonsforholdene er derfor vurdert ut fra kartdata og flyfoto. Elva er 

generelt slak og elvebunnen består av avsetningsmasser. Utløpet i fjorden er et klassisk elvedelta med stor 

arealutbredelse og løse grunnforhold. Elvebreddene er stort sett bevokst med småskog eller utnyttet som 

jordbruksareal, men i området tilknyttet analyseområdet er også lengre partier erosjonssikret med stein. 

Manningstallet i elva og i utløpet til fjorden er satt til 0,03. For resterende områder varierer Manningstallet fra 0,02 i 

urbane og asfalterte områder til 0,1 der det er tett skog. 
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4 Resultater og konklusjon 

4.1 Maksimal vannstandsstigning 

Maksimal vannstandsstigning forbi planlagt helsehus i Eidsvåg er vurdert ved to ulike dimensjonerende situasjoner. 

Situasjon 1 tilsvarer 1000-årsflom i Eidsvågelva og vannstand i sjøen tilsvarende 1 års stormflo i år 2100 (1,8 moh.). 

Situasjon 2 har vannstand i sjøen på 2,64 moh. noe som tilsvarer sikkerhetsvannstanden for bygg plassert i 

sikkerhetsklasse 3 (TEK17). Det er ikke forventet at høyeste estimerte vannstand vil inntreffe samtidig med en 1000-

årsflom, og for en slik situasjon er det regnet med en flom i Eidsvågelva med gjentaksintervall på 200 år. Det er 

estimert at 200-årsflommen er 20% mindre enn 1000-årsflom (44,2 m³/s). Forventet vannstandsstigning forbi planlagt 

helsehus er presentert i Tabell 9, mens flomsonekart som viser flomutbredelse ligger vedlagt i Bilag 1. 

Tabell 9 Forventet vannstandsstigning ved planlagt helsehus. 

Situasjon Vannstand i sjøen (moh.) Vannføring i Eidsvågelva (moh.) Vannstand ved planlagt helsehus (m³/s) 

Situasjon 1 1,8 55,2 1,83 

Situasjon 2 2,6 44,2 2,65 

 

Utførte beregninger tilsier at en flomsituasjon med 1000-årsflom i Eidsvågelva og 1-års stormflo i sjøen ikke vil berøre 

området hvor nytt helsehus er planlagt bygget. Maksimal forventet vannstand i en slik situasjon er beregnet til 1,83 

meter over havet, og det er nesten 1,0 meter opp til dagens kommunehus, forutsatt at byggets grunnmur ligger ca. 

2,8 moh. Høyden på innvendig gulv i kommunehuset er opplyst til 3,25 moh. Flomvannføring i Eidsvågelva har liten 

innvirkning på vannstanden forbi reguleringsområdet.  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler at planleggingsformål som faller inn under 

sikkerhetsklasse 3 (TEK 17) skal dimensjoneres mot stormflo med 1000-års returnivå ilagt klimapåslag. For Eidsvåg er 

denne vannstanden estimert til 2,64 moh. En situasjon med vannstand i sjøen på 2,64 moh. og flomvannføring i 

Eidsvågelva tilsvarende en 200-årsflom, gir en vannstand på 2,65 moh. ved reguleringsområdet. Det gjør at den 

asfalterte plassen foran dagens kommunehus, som ligger ca. 2,5 moh. oversvømmes. Eksisterende kommunehus er 

antatt å ligge ca. 2,8 moh. og berøres ikke, men det påpekes samtidig at denne sikkerhetsmarginen er liten (0,15 

meter). Også et lite område lengst sør på reguleringsområdet (ved butikksenteret) oversvømmes, men det er bare 

gangstien ved sjøen som berøres av dette.  

Det konkluderes at kommunehuset slik det ligger i dag, er flomsikkert, men at reguleringsområde berøres av flom hvis 

vannstanden i sjøen er stor nok. For at reguleringsområdet ikke skal berøres er det nødvendig å sikre området med en 

flomvoll/mur. 
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4.2 Forslag til flomsikring 

Terrenglinjen til reguleringsområdet langs elvebredden har høyde som varierer fra ca. 2,5 moh. til ca. 3,5 moh. Det 

laveste og mest utsatt strekket ligger lengst øst på reguleringsområdet, og ved stor vannstand oversvømmes denne 

strekningen og fører til at flomvann renner inn på parkeringsplassen til kommunehuset. For å sikre 

reguleringsområdet mot oversvømmelse er det nødvendig å bygge flomvoll eller eventuelt en mur på dette strekket. 

Foreslått plassering av flomvoll/mur er vist i Figur 7 og det anbefales at topp nivå for flomsikringen ligger minimum 3,0 

moh. En prinsippskisse med mulig utforming av flomvollen er vist i Figur 8.    

 

Figur 7 Oversiktskart og flyfoto med foreslått plassering av flomvoll. 

 

Figur 8 Prinsippskisse av mulig flomvoll. 
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4.3 Behov for erosjonssikring 

Vannhastigheter i Eidsvågelva/utløpet i fjorden, er beregnet i HEC-RAS og forventet å være i størrelsesorden 1,5-1,8 

m/s. Det er da forutsatt at flomvannføringen i Eidsvågelva er stor (Q200) og vannstanden i sjøen lav 

(normalvannstand, ca. 0 moh.). En situasjon med høy vannstand i sjøen vil føre til lavere vannhastighet. 

Det er primært området som er markert på flyfoto i Figur 9 som vil være utsatt for erosjon pga. at det er her 

vannhastighetene blir størst (se Figur 10). Det er forventet at dette området primært består av fyllmasser, men bilder 

fra området, se Figur 11, viser at det også er lagt ut stor stein. Dette er spesielt gjort ned mot vannkanten. Utløpet i 

sjøen er avsetningsmasser og det er forventet at deler av massene eroderes bort i en flomsituasjon. Bilde av massene i 

elveløpet er vist i Figur 12. Det vurderes som sannsynlig at erosjon i elvebunnen kan føre til at 

elvebredden/elveskråningen blir ustabil.    

Det er krevende å vurdere erosjonsfare, og eventuelt hvor stort omfang erosjonsskadene kan få. Slik planområdet er 

utnyttet i dag vil erosjon på elvebredden i verste fall føre til skade på eksisterende gangveg. Konsekvensene vurderes 

dermed som relativt små. Slik planområdet er planlagt utnyttet vil bebyggelsen ligge vesentlig tettere på vannkanten 

enn det eksisterende bygg gjør i dag, og konsekvensene vil dermed øke. Fra et sikkerhetsmessig perspektiv, anbefales 

det derfor å etablere erosjonssikring i det området som vurderes som utsatt.  

En eksempelskisse er vist i Figur 13, hvor det foreslås å legge ut et sikringslag av sprengstein samt etablering av 

steinranke i nedre del. Steinranken fungerer som sikring hvis løsmassene i elveløpet eroderes vekk i en flomsituasjon.     

 

Figur 9 Flyfoto med markering av området som er utsatt for erosjon. 
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Figur 10 Hastighetsfordeling ved utløpet fra Eidsvågelva. 

 

Figur 11 Området ved planområdet som er forventet å være mest utsatt for erosjon. 
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Figur 12 Elvedeltaet hvor Eidsvågelva renner ut i sjøen 

 

 

Figur 13 Prinsipiell løsning 
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5 Usikkerheter og diskusjon 

5.1 Usikkerheter 

Det vil alltid være usikkerheter knyttet til beregninger av flom og flomvannstand. Registrering av vannførings- og 

flomdata avhenger i stor grad av kvaliteten på målingene og lengden på måleperiodene. Generelt er det få gode 

vannmerker med lange måleserier i Møre og Romsdal. Samtidig fører nærheten til havet og topografien i fylket til 

store lokale variasjoner. Ved fastsettelse av flomverdi er fire vannmerker lagt til grunn, hvor en av disse vurderes som 

usikker. Flere gode vannmerker ville resultert i en bredere analyse med mindre usikkerhet. For å sikre at flomverdiene 

ikke overstiger estimerte verdier er en konservativ tilnærming lagt til grunn. Beregningen av vannstand ved 

utbyggingsarealet er veldig lite sensitivt for flomstørrelsen, og usikkerheten i knyttet til flomstørrelse er derfor av liten 

betydning. 

Terrengmodellen er basert på en punktsky med bakkepunkt registrert fra fly og oppmålinger av sjøbunn gjort med båt. 

Oppmålingene gjort for den landbaserte oppmålingen ble foretatt i 2015 og det er ingen kjente tiltak i 

beregningsområdet. Det er noe tett vegetasjon som gir interpolerte flater i modellen, men det er ikke forventet at 

disse områdene vil påvirke vannstanden som er beregnet.  

Vannstandsstigningen ved planområdet avhenger i stor grad av kombinasjonen mellom havnivå i sjøen og 

flomvannføring i Eidsvågelva. Det er i denne beregningen forutsatt at havnivået tilsvarer forventet 1-års stormflo i år 

2100, og sikkerhetsvannstanden gitt i TEK17. 

For å sikre at grensebetingelsene ved utløpet av Eidsvågelva blir riktige er elveutløpet og området lengst inn i fjorden 

målt opp med båt. Samtidig vil det alltid være knyttet en viss usikkerhet til hvordan hav og elv vil erodere i en ekstrem 

flomsituasjon. Drenering ut fra utbyggingsområdet må utføres slik at vann fra sjøen ikke kan komme inn via dette 

systemet (tilbakeslagsventiler). 
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6 Bilag og referanser 

6.1 Bilag 

1. Flomsonekart 

2. Lavvannskart fra NEVINA 

3. Frekvenskurver fra utvalgte vannmerker 

4. Havnivå ved Eidsvåg fra Kartverket 

5. Dybdekartlegging ved Eidsvågleira 

6.2 Referanser 

Litteratur: 

1. NVE (2011). Retningslinjer for flomberegninger. NVE-rapport 4-2011. 

2. NVE (2016). Klimaendring og framtidige flommer i Norge. NVE-rapport 81-2016. 

3. NVE (2015). Veileder for flomberegning i små uregulerte felt. NVE-rapport 7-2015. 

4. Norconsult (2018). Flomberegning for Istad kraft. 
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Bilag 1 - Flomsonekart  



Kartgrunnlag: Laserdata
Koordinatsystem: ETRS_1989_UTM_Zone_32N, NN2000

Flomberegning: Norconsult (02.04.2019)
Vannlinjeberegning: Norconsult (02.04.2019)

Oppdragsgiver: Nesset kommune
Oppdragsnummer: 5191700
Versjon: 10.04.2019 (nr. 1)

Flomsonekartlegging i Eidsvåg

Målestokk: 1:2500
1 cm = 25 meter
Format: A3

Flomsituasjon: Q200
Vannstand: Sikkerhetsvannstand (2,64 moh)

Tegnforklaring

Reguleringsområde

Bygning

Veg

Høydekurve

Normalvannstand

Sikkerhetsvannstand

0 150 30075 Meters

±



Kartgrunnlag: Laserdata
Koordinatsystem: ETRS_1989_UTM_Zone_32N, NN2000

Flomberegning: Norconsult (02.04.2019)
Vannlinjeberegning: Norconsult (02.04.2019)

Oppdragsgiver: Nesset kommune
Oppdragsnummer: 5191700
Versjon: 02.04.2019 (nr. 1)

Flomsonekartlegging i Eidsvåg

Målestokk: 1:2500
1 cm = 25 meter
Format: A3

Flomsituasjon: Q1000
Vannstand: 1-års stromflo i år 2100 (1,8 moh.)

Tegnforklaring

Reguleringsområde

Bygning

Veg

Høydekurve

Normalvannstand

Flomvannstand Q1000

0 150 30075 Meters

±
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Bilag 2 Lavvannskart fra NEVINA 
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Bilag 3 Frekvenskurver fra utvalgte vannmerker 
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Bilag 4 Havnivå ved Eidsvåg fra Kartverket 
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Bilag 5 - Dybdekartlegging ved Eidsvågleira 

 



   

HydraTeam AS                                                                                             Hjemmesider: www.hydrateam.no  

Cort Adelers gt. 17                                                                                      E-post: hydrateam@hydrateam.no 

0254 Oslo 

Norconsult AS 

v/ Gunnar Fiskum 

 

          Oslo 31.3.2019 

 

Dybdekartlegging ved Eidsvågleira, Eidsvåg 

 

 

 

22.3.2019, 24.3.2019 og 25.3.2019 ble det utført dybdekartlegging av Eidsvågleira, Eidsvåg av Geir 

Gautun, HydraTeam. Måleoppdraget ble utført over tre dager i stedet for en på grunn av dårlig vær. 

Det var krevende i perioder å få utført målinger både på grunn av høye bølger for båtmålinger og for 

sterk vind til dronemålinger. 

  

 

Dronemålinger – oppmåling på tørrlagte områder 

Oppdraget ble utført ved at tørrlagt areal ved lavvann (fjære) ble målt opp med Sensefly, eBee-

drone. Dronen tar en rekke bilder og basert blant annet på dette bildematerialet blir det generert 

tredimensjonalt terrengmodell. I forkant av dronemålingene ble det utplassert 8 referansepunkter 

(firkantede plater) hvor posisjon og høyde ble målt inn med differensiell GPS (Trimble R6). 

Presisjonen på de innmålte punktene er innenfor +/- 20mm i høyde og ca. +/- 15mm i 

horisontalplanet. De fleste platene ble plassert i østre og nordlige del av prosjektområdet. Høydene 

ble målt i NN2000 høydesystem og i UTM 32 (WGS84) koordinatsystem. Disse punktene ble brukt til 

å «låse» terrengmodellen til kjente posisjoner og høyder. 

Dataene ble i ettertid prosessert i programmet «Postflight Terra 3D» versjon 4.0.104. 

 

 
Innmålte markeringspunkter i prosjektområdet      Oversikt over bilder som ble tatt fra dronen 

 

I Eidsvågelva var det en del vann og i elvekanalen i leirområdet ble ikke data fra dronen benyttet på 

grunn av for stor måleunøyaktighet.  Bilder under vannoverflaten gir for stor usikkerhet. 
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Sontek M9-dopplerinstrument – oppmåling på vanndekt areal 

Ved høyvann ble sjøbunnen utenfor droneområdet målt opp med Sontek M9 – dopplerinstrument 

fra båt. Elvekanalen i prosjektområdet ble også målt inn med dopplerinstrumentet ved høyvann.  

I forkant av innmålingen av sjøbunnen med dopplerutstyret, ble det satt ut en vannstandslogger med 

trykksensor som registrerte havnivået hvert 15. minutt (korrigert for saltvannstetthet). 

Referansepunkt (høyde) for dataloggingen ble målt inn med differensiell GPS (Trimble R6). 

Loggerdataene ble benyttet til å gi riktig referansenivå til dopplerutstyret. 

 

Siden saltvann har annen lydhastighet enn ferskvann, ble saltkonsentrasjon og vanntemperatur målt 

med Cast Away 5 ganger i sjøen i løpet av måleperioden. Cast Awayen beregner riktig lydhastighet. 

Dataene er benyttet for prosessering av måledataene i ettertid slik at disse gir riktig avstander. Under 

målearbeidet med dopplerinstrumentet ble programmet HydroSurveyor benyttet. 

 
Måleområde med M9-dopplerinstrument, fra programmet HydroSurveyor. 

 

 

 

 

 

Geocap – tredimensjonal kartgenerering 

For generering av et tredimensjonalt kart ble programmet Gocap 7.1.1 benyttet. Drone og M9-

dataene ble importert inn i dette programmet og data med åpenbare målefeil og områder utenfor 

prosjektområdet ble fjernet. Dataene er presentert i tekstformat, høyde i NN2000 høydesystem og 

posisjon i UTM32 (WGS-84) koordinatsystem. Datamengden er på ca. 819 Mb. Dette er blitt lagt ut 

på Dropboxkontoen til HydraTeam og Gunnar Fiskum, Norconsult har tilgang til denne kontoen. 

 



   

3 

 

 
Tredimmensjonal presentasjon av prosjektområdet fra programmet Geocap. 

 

 

 

Det ble foretatt totalt 3 dronemålinger, men det er kun resultatene fra den ene dronemålingen som 

er benyttet. HydraTeam har arkivert alle måledata (rådata fra M9, drone, GPS og logger).  
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Til: Anne Lise Larsen 

Fra: Magnus Bach-Gansmo 

Dato 2019-03-19 

 Bølge- og stormflo analyse ved Eidsvåg 

I forbindelse med et planforslag i Eidsvåg, Nesset kommune er Norconsult bedt om å gjøre en bølgeanalyse. 

Det er planlagt et nytt helsehus i sentrum lokalisert i indre Eidsvågen, som er markert med en rød sirkel i 

Figur 1. Plankartet for det aktuelle området er vist i Figur 2. Dette notatet konkluderer med bølgeforholdene 

og stormfloen som kan forventes i 2090, og kommer med et forslag til tiltak.  

 

Figur 1 Kart over området, omtrentlig plassering av omsorgssenteret er markert med den røde sirkelen [1].  



Notat 

Oppdragsgiver: Nesset kommune 

Oppdragsnr.: 5191700   Dokumentnr.: 1 

2019-03-19  |  Side 2 av 7 x:\nor\oppdrag\sandvika\519\17\5191700\5 arbeidsdokumenter\53 bølgeanalyse\not_bølgeanalyse_d.docx 

 

 

Figur 2 Plankart. De røde og gule stripene symboliserer den nye bebyggelsen, det grønne området er friområde og 
turveg, og det blå området er friluftsområde i sjø og vassdrag (Sweco, 2018). Den røde sirkelen markerer 
punktet hvor bølgene er estimert. 

 Flomfare faktorer 

Ved Eidsvåg vil stormflo, bølger og Eidsvågelven utgjøre en samlet fare mot flom, og det er nødvendig å 

sikre helsehuset for å unngå vanninntrenging. Ifølge TEK 17 faller et helsehus innunder sikkerhetsklasse F3, 

og må dimensjoneres mot en kombinert tilstand med 1000 års returperiode.  

I notatet er det fokusert på den kombinerte virkningen av bølger og stormflo, og det er antatt at bidraget fra 

Eidsvågelven ved en 1000 års kombinert tilstand er neglisjerbart. Bakgrunnen for antagelsen er at ved 

dimensjonerende stormflo vil sjøvannet stige og bevege seg innover elven. Basert på tilgjengelig kartverk [1] 

strekker elven seg et godt stykke innover landet før koten på elvebunnen overstiger + 2.0 m NN2000, som 
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betyr at Eidsvågelven utjevnes med sjøen et godt stykke innover i landet og fra helsehuset. Dermed vil fallet 

på elven synke og det samme med hastigheten, og vanndybden ved helsehuset vil i stor grad være styrt av 

stormfloen/sjøen.   

Det er heller ingen fysisk eller meteorologisk kobling mellom stormflo og bølger på den ene siden og høy 

vannføring i elva på den annen side, og vi trenger derfor ikke anta at høy vannføring inntreffer samtidig med 

stormflo og bølger. 

Det ikke gjort flomberegninger på Eidsvågelven eller fra nedbør i dette notatet. 

Stormflo 

Stormflo er betegnelsen for fenomenet at havnivået under spesielle værforhold kan bli meget høyt. De 

viktigste faktorene som gir opphav til stormflo er: 

1. astronomisk tidevann, spesielt rundt fullmåne og vår/høst-jevndøgn 

2. lavt luft-trykk 

3. langvarig pålandsvind. 

Merk at stormflo ikke inkluderer effekter med kort varighet, som vanlige stormbølger (5 – 20 s) eller 

svingninger i havnebassenget (1/2 – 5 minutter). 

Det er observert at det alminnelige middelvann-nivået i havet stiger på global basis. Denne utviklingen 

ventes å fortsette innenfor de neste 100 år. I Norge har vi imidlertid også en landheving som er et resultat av 

at landet ble presset ned under siste istid. Summen av disse to effektene kalles netto vannstandsheving. I 

noen deler av landet vil landhevingen være større enn økningen i vannstanden i havet i overskuelig framtid. 

Landhevingen er ujevnt fordelt i landet og er størst der hvor isdekket var mektigst. Samtidig er økningen i 

middelvannstand i havet heller ikke jevnt fordelt over kloden. Dette gir opphav til ulike estimater på netto 

heving av vannstanden for Norges kommuner. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) publiserte i 2016 oppdaterte verdier for stormflo og 

havnivåstigning for alle kommunene i Norge. Der anbefales det å legge til et klimapåslag frem til 

gjennomsnittet av år 2081-2100 i planleggingen, og DSB [2] gir følgende stormfloverdi med en returperiode 

på 1000 år ved Nesset kommune:  

204 (1000 å𝑟𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚𝑓𝑙𝑜 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑣𝑎𝑛𝑛) + 67 (𝑓𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑚𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔 ℎ𝑎𝑣𝑛𝑖𝑣å𝑠𝑡𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔)  

−  7 (𝑜𝑚𝑔𝑗ø𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑙 𝑁𝑁2000)  =  264 𝑐𝑚 𝑁𝑁2000 

Vind og bølger 

Bølgene beregnes ved hjelp av en standard metode, som er basert på en beregning av ekstremverdier av 
vind fra en nærliggende målestasjon og en beregning av bølgene som kan oppstå ved den beregnede 
vinden. Vi benytter SINTEFs programvare HSCOMP til bølgeberegningen, og starter med å beregne 
bølgene i et punkt som ligger ca 400 m sør-vest for den planlagte bebyggelsen, og som altså vil fange opp 
bølger fra Langfjorden. Deretter beregner vi en reduksjonskoeffisient som er basert på at bølgeenergien er 
normalfordelt omkring en hovedretning, og at landkonturene skjermer for visse retninger i et punkt utenfor 
helsehuset, se Figur 2. Denne metoden er forholdvis presis for bølger på dypt vann, men kan også 
anvendes på grunnere vann der bunnen er tilnærmet flat.  
 
Den nærmeste representative vindmålestasjonen ligger ved Molde Lufthavn. Den målte vinden ved 

lufthavnen er vist i Figur 3 og vil ikke være representativ for alle retningene inne ved Eidsvåg på grunn av 
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ulik landskjerming. Dersom vi kun ser på vind fra vestlige/ sør-vestlige retninger, som er kritisk vindretning for 

Eidsvåg med tanke på vindbølger generert i Langfjorden, kan målestasjonen i Molde vurderes som 

akseptabel. Grunnen er at både Eidsvåg/Langfjorden og Molde lufthavn er vendt mot sjøen i den angitte 

retningen. Det kan tenkes at vinden ved Molde er sterkere enn ved Eidsvåg ved den daglige driften, men ved 

en 1000 års hendelse vil vinden tvinges mellom fjellene i Langfjorden som vil ha en forsterkende effekt og 

det kan antas at forholdene er relativt like. 

Figur 4 viser vindbølgeresultatene fra skjermingsanalysen ved vannkanten utenfor helsehuset, se Figur 2, og 

bølgeperiodene som kan forventes ved de ulike retningene er vist i Figur 5.  

Bølger som kommer inn fra åpent hav kan utelukkes. 

 

 

Figur 3 Estimert ekstremvind gitt for forskjellige returperioder (rp) ved Molde Lufthavn. Den angitte vindhastigheten er 

den høyeste 10 min middelvind som forekommer innenfor en storm med varighet på 3 timer. 
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Figur 4 Estimerte ekstremverdier for den signifikante bølgehøyden gitt for forskjellige returperioder (rp) og retninger. 
Dimensjonerende bølgehøyde er 1.6 m gitt med en returperiode på 1000 år og kommer fra Langfjorden som 
tilsvarer 240°. Beregningen gjelder for det røde punktet markert i Figur 2.   

 

Figur 5 Estimerte verdier for spektral topp-perioder.  
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Bølger ved helsehuset 

Figur 4 viser at de høyeste bølgene kommer ved vind fra 240°, og det vurderes derfor som sannsynlig at 

ekstrem stormflo kan opptre samtidig som ekstreme bølger. Grunnen er at ekstrem vannstand er knyttet til 

vestlige og sørvestlige stormer langs norskekysten.  

Ved dimensjonerende vannstand vil bølger kunne traversere mot og over den eksisterende fyllingen hvor 

helsehuset skal oppføres. Konsekvensen er at bølger kan forårsake skader på helsehuset ved at bølger og 

drivgods slår mot bygget, og det bør derfor vurderes om bygget skal sikres mot bølger. Basert på tilgjengelig 

kartverk [1] vil området mellom helsehuset og sjøen fungere som en buffer, som på det minste er 15 m lang 

og ligger på kote 2.0 m NN2000. I tillegg vil bølgene angripe med en vinkel, og dermed vil mye av 

bølgeenergien forsvinne før de treffer helsehuset.  

Ved å modellere området mellom sjøen og helsehuset som en molo under vann, kan vi estimere hvor mye 

bølgeenergi som overføres fra sjøen og frem til bygget ved dimensjonerende forhold. Estimatene viser at det 

kan forventes bølger opp mot 0.6 m ved å studere energien, men i realiteten vil dybden sette begrensninger 

på bølgehøyden og vi får en bølgehøyde lik 0,5 m ved den eksisterende bygningen.  

Samlet vurdering  

Helsehuset må tilfredsstille TEK 17 sikkerhetsklasse F3 kapittel 7, som krever at man bruker 1/1000 som 

største nominelle årlige sannsynlighet mot naturpåkjenninger.   

Ifølge TEK 17 kan «sikkerhetskravene i § 7-2 oppnås enten  

• ved å plassere byggverket utenfor flomutsatt område  

• ved å sikre det mot oversvømmelse eller  

• ved å dimensjonere og konstruere byggverket slik at det tåler belastningene og skader unngås.» [3]  

 
Dermed tillater TEK 17 å bygge i flomutsatte områder forutsatt at bygget dimensjoneres for å tåle flom. 
Helsehuset må derfor sikres mot stormflo (uten bølger) opp til kote 2.64 m NN2000. Det kan f.eks. gjøres 
ved enten å heve byggegrunnen, benytte vanntette løsninger eller dimensjonere bygget slik at det tåler en 
oversvømmelse. I tillegg må det sikres mot bølger med  Hs = 0.5 m ved dimensjonerende sjøtilstand. 
 
I Tabell 6-1 i planbeskrivelsen utarbeidet av Sweco [3] kommer det frem at det er planlagt å heve bygget 
over flom-faresonen. Vi kan finne den tilstrekkelige høyden for byggegrunnen ved å ta verdien for stormflo 
og legge til et påslag for bølger. Det er antatt i beregningene at bygget heves og at det gir en slak helning fra 
byggegrunnen og ned til gangveien sør for bygget (ca. 8 m avstand). En slik løsning resulterer i at bølgene 
bryter og skyller oppover mot bygget. Dermed kan vi modellere området som et dike og finne den 
nødvendige høyden på byggegrunnen ved å studere hvor mye overskylling som kan forekomme. 
Overskyllingen er gitt i liter/sekund/løpemeter, og vi bruker anbefalte verdier gitt i EurOtop [4]. De anbefaler 
en overskylling på 1 l/s/m mot bygningsdeler, men vi mener at det er en veldig konservativ verdi for norsk 
byggeteknikk og anbefaler at det dimensjoneres slik at overskyllingen ikke overstiger 10 l/s/m.  
 
 
 
 
 
Tabell 1 viser nødvendig kotehøyde for byggegrunnen for å sikre mot stormflo, bølger og Eidsvågelven. 
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Tabell 1 Nødvendig kotehøyde i meter over NN2000 for å sikre helsehuset mot flom i henhold til sikkerhetsklasse F3. 

Flombidraget fra Eidsvågelven er antatt neglisjerbart. 

Flomfare faktor Nødvendig høyde 

Stormflo + 2.64 m NN2000 

Bølger + 0.25 m NN2000 

Elv + 0.0 m NN 2000 

Totalt + 2,9 m NN2000 

Konklusjon 

• Ved dimensjonerende tilstand vil stormflo og bølger være dimensjonerende og bidraget fra 

Eidsvågelven kan neglisjeres.  

• Helsehuset må sikres mot stormflo til 2.64 m NN2000 og et tillegg for bølger på 0.25 m, totalt 2.9 m 

NN2000.  

• Det vil være akseptabelt å flomsikre bygget mot statisk stormflo opp til 2.64 m NN2000 i dag, og 

avvente en videre sikring mot bølger fram til ca. 2060. Dersom havnivået har steget så mye som 

forutsatt, kan sikring mot bølger oppnås ved enklere tiltak som murer eller vegger.  

• Signifikant bølgehøyde med en returperiode på 1000 år ved punktet markert i Figur 1 er 1.6 m.  

• Spektral topp-periode for bølgene vil da være på ca. 5.6 sekunder 
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1 Bakgrunn 
NVE har stilt motsigelse til Nesset Kommune sin endring av reguleringsplan for Nesset 

Helsehus i Eidsvåg sentrum.  

Norconsult har tidligere utført kvikkleireutredning, men dette var før NVE veileder 7/2014 

«sikkerhet mot kvikkleireskred» (1) ble publisert. Norconsult har nå utarbeidet 2 notat for å 

svare ut motsigelsen fra NVE: Notat 5191700 Flomvurdering og erosjonssikring for nytt 

helsehus i Eidsvåg (2) og notat 5191972 RIG01 Helsehus i Eidsvåg; Faregradsvurdering av 

kvikkleiresone (3).  

ERA Geo er engasjert til å utføre en uavhengig 3. partskontroll av de geotekniske 

vurderingene i notat 5191972-RIG01 (3), med notat 5191700 (2).  

2 Avgrensing av sone 
Sonen er som vist i notat 5191972 (3) avgrenset i gamle rapporter. Det er etter det vi kan se 

ikke stilt krav fra NVE at sonen skal deles inn i løsneområde og utløpsområde. Størrelsen på 

sonen er kontrollert av Sintef, og anses som godkjent.  

Kommentar: Ok.  

3 Faregrad  
Faregrad er vurdert i henhold til NVE’s veileder 7/2014 (1). Det bemerkes at det for erosjon er 

vurdert «ingen fare», mens det i henhold til notat 5191700 (2) er beskrevet tiltak mot erosjon. 

Det bør derfor settes som forutsetning i notatet (3) at erosjonssikring blir gjennomført som 

anbefalt. Vi er enig i vurderingene, faregrad lav er riktig. 
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Kommentar: Ok, forutsetter at gjennomføring av erosjonssikring settes inn som forutsetning i 

notat 5191972 (3). 

4 Tiltakskategori 
Vi er enig i at tiltakskategori er satt til K4, med tilhørende kra vit sikkerhetsfaktor større enn 

1,4. 

Kommentar: Ok. 

5 Stabilitetsberegning 
Det er i notatet (3) henvist til gammel stabilitetsanalyse for områdestabilitet hentet fra 

kvikkleireutredningen. Denne beregningen er allerede kontrollert og godkjent av Sintef, vi 

har ingen merknader til selve beregningen.  

Det bemerkes at nytt Helsehus kan tilføre ekstra belastning som kan innvirke negativt på 

stabiliteten. I datarapport for Helsehuset (4) er bygget anbefalt pelet. Om denne anbefalingen 

følges, vil det ikke tilføres vekt og stabilitetsberegningen som er utført vil være gyldig. 

Kommentar: Ok, anbefaler at det settes inn en forutsetning i notatet om at nytt helsehus 

pelefundamenteres.  

6 Konklusjon 
Notat 5191972 er kontrollert og godkjent, med 2 kommentarer som er anbefalt implementert 

i notatet. Notatet trenger ikke videre kontroll.  

7 Referanser 
1. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Veileder 7/2014 - Sikkerhet mot 
kvikkleireskred. 2014. 

2. Norconsult. 5191700 Flomvurdering og erosjonssikring for nytt helsehus i Eidsvåg, 10-04-
2019.  

3. —. 5191972 RIG01 Helsehus i Eidsvåg; Faregradsvurdering av kvikkleiresone, 03-24-2019.  

4. —. 5165086-RIG01 Geoteknisk datarapport, 07-09-2016.  
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 Helsehus i Eidsvåg; Faregradsvurdering av kvikkleiresone 

Bakgrunn 

Nesset kommune planlegg eit helsehus i Eidsvåg sentrum. I samanheng med dette er det lagt fram ei mindre 

endring av reguleringsplanen for Eidsvåg sentrum. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fremja 

motsegn til denne endringa på bakgrunn av manglande faregradsvurdering av kartlagt kvikkleiresone. 

I samband med det opphavlege reguleringsplanarbeidet har Norconsult (tidlegare Geovest-Haugland AS) i 

2011 til 2013 gjennomført ei omfattande kartlegging av kvikkleiresoner i Eidsvåg-området, sjå Ref. 1, Ref. 2 

og Ref. 3. 

Seinare (2016-2017) har Norconsult også utført grunnundersøking for prosjektet Nytt omsorgssenter på den 

aktuelle tomta for helsehuset Ref. 5, og ei grunnundersøking i kanten av den kartlagte kvikkleiresona i 

Eidsvåg sentrum, sjå Ref. 6, der ein har påvist overgang frå kvikkleiresone til område utan kvikkleire.  

Vidare har Norges Geotekniske Institutt (NGI) i perioden 2013-2014 gjennomført ei regional 

kvikkleirekartlegging, sjå Ref. 4. 

I ei tilbakemelding om motsegna har NVE gitt følgjande uttale: 

 

Oppdraget 

Frå Nesset kommune har Norconsult fått i oppdrag å utarbeide vurdering av faregrad for ei kvikkleiresone 

som dekker det området der det planlagte helsehuset skal ligge. 

Eit kartutsnitt med planlagt plassering er vist i Figur 1. 
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Figur 1. Lokalisering av helsehuset vist med oransje farge. 

Kvikkleiresone 

Figur 2 og Figur 3 viser kartutsnitt der den aktuelle kvikkleiresona er markert. 

Samanlikning av dei to figurane viser 
at NGI har avgrensa sona i vestre del i 
høve til Norconsult si sonegrense. 
Men begge sonene dekker det 
området der helsehuset er tenkt 
plassert. 
 

Figur 2. Kvikkleiresone 1858 Eidsvåg, etter Ref. 4 
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Figur 3. Kvikkleiresone ved Eidsvåg sentrum etter Ref. 3 

 

I Figur 3 er kvart einskilt borepunkt vist med fargekode. Raud farge viser punkt med dokumentert kvikkleire, 

medan fiolett farge viser antatt kvikkleire eller sprøbruddmaterial. Grøn farge viser dokumentert fråver av 

kvikkleire, medan turkis farge viser antatt fråver av kvikkleire. 

På bakgrunn av klassifisering av kvart einskilt borepunkt er grensa for kvikkleiresona lagt inn med raud linje 

for omrisset og raud skravur. 

Faregrad og tiltakskategori 

Vurdering av faregrad er gjort i samsvar med Ref. 7, som vist i følgjande tabell. 

Faktorer Vekttall Faregrad, score Score 

3 2 1 0 

Tidligere skredaktivitet 1 Høy Noe Lav Ingen 1 

Skråningshøyde, meter 2 > 30 20 - 30 15 - 20 < 15 2 

Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR) 2 1,0 - 1,2 1,2 - 1,5 1,5 - 2,0 > 2,0 2 

Poretrykk 
Overtrykk  3 > +30 10 - 30 0 - 10 Hydro-

statisk 
3 

Undertrykk -3 > -50 -(20 - 50) -(0 - 20) 

Kvikkleiremektighet 2 > H/2 H/2 - H/4 < H/4 Tynt lag 6 

Sensitivitet 1 > 100 30 - 100 20 - 30 < 20 3 

Erosjon 3 Aktiv/glid Noe Lite Ingen 1) 0 

Inngrep Forverring  3 Stor Noe Liten Ingen 2) 0 
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Forbedring -3 Stor Noe Liten 

Sum   51 34 17 0 17 

% av maksimal sum   100 % 67 % 33 % 0 % 33 % 
1) I Norconsult sin rapport om flomvurdering og erosjonssikring for nytt helsehus (Ref. 8) er det tilrådd å 

anlegge erosjonssikring i ytre del av planområdet. Vår vurdering av faregrad bygger på ein 

føresetnad om at desse råda blir tatt til følgje.  

 
2) I Norconsult sin rapport frå grunnundersøking for nytt omsorgssenter (Ref. 5) er det gitt tilråding om at 

nybygget bør fundamenterast på pelar. Dette vil ikkje gi tilleggslaster på terrenget, og vår vurdering 

av faregrad bygger på ein føresetnad om at dette rådet blir fylgt. 

 

Evalueringa munna ut i ein poengsum på 17, noko som klassifiserer sona til låg faregrad i følgje Ref. 7.  

Sidan det planlagte tiltaket med Helsehus medfører tilflytting/personopphald tilsvarande meir enn to 

bueiningar, vil tiltakskategorien bli K4. Difor blir kravet, sjølv med låg faregrad, at det må gjennomførast 

stabilitetsanalyser som dokumenterer sikkerheitsfaktor F ≥ 1,4 eller forbetring dersom F < 1,4.  

Dette kravet (F ≥ 1,4) er alt tilfredsstilt og dokumentert i Ref. 3, sjå nedre del av Teikning 306, der det er vist 

at lågaste sikkerhetsfaktor i området for det aktuelle prosjektet er 1,76.  Utsnitt av den aktuelle teikninga er 

vist i Figur 4. Som omtalt i fotnote 2) ovanfor, er det her ikkje lagt inn terrenglast ut mot sjøkanten. 

 

 

Figur 4. Utsnitt frå Teikning 306 i Ref. 3 
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Sweco Norge AS har på oppdrag fra Nesset kommune gjort en støyvurdering av nytt helsehus i
Eidsvåg.

Beregningene viser at det er kun den delen av bygget som ligger nærmest vegen som vil få støynivå over
nedre grenseverdi for gul sone. Her er det beregnet fasadestøy opptil 60 dBA. Den delen av bygget der
det ligger leiligheter vil ha støynivå på fasade lavere enn 55 dBA.

For boliger angir NS 8175 grenseverdi for lydnivå på uteoppholdsarealer fra utendørs lydkilder til 55 dBA,
mens den for helsebygninger angir grenseverdien til 50 dBA. Leilighetene med balkonger mot nord har
beregnet lydnivå på fasade noe over 50 dBA, men ved å benytte tett balkongrekkverk vil lydnivået
reduseres nok til å bli lavere enn grenseverdien. Takterrasse på plan 3 må også ha tett rekkverk for å
sikre at grenseverdien overholdes.

Det vil ikke være behov for ekstra lydisolasjon i fasade eller vinduer ut over normalt.
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1 Innledning
Sweco Norge AS har på oppdrag fra Nesset kommune gjort en støyvurdering av nytt helsehus i
Eidsvåg. Bygningen er tenkt bygd i sammenheng med den vestlige delen av dagens rådhus, og vil
inneholde helsesenter på plan 1, kontorer og leiligheter på plan 2 og leiligheter på plan 3.

2 Lydtekniske begreper bruk i rapporten
Lden A-veid tidsmidlet lydtrykknivå re. 20 µPa for dag-kveld-natt (day-evening-

night) med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Gjelder for utendørs
oppholdsplasser og utenfor rom med støyfølsom bruk.

Lp,A,24t Døgnmidlet lydtrykknivå, uttrykker tidsmidlet (gjennomsnittlig) A-veid
lydtrykknivå re. 20 µPa over 24 timer. Gjelder for innendørs lydnivå i
oppholdsrom.

L5AF/L5AS A-veid lydtrykknivå re. 20 µPa målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms
som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt
periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser.

LAF,maks Maksimalt A-veid lydtrykknivå re. 20 µPa gjelder kun i soverom, og
forutsatt mer enn 10 hendelser (over grenseverdi pr natt.)

Impulse Tidskonstant på 35 ms (måler gjennomsnittlig lydnivå over 35 ms)
Fast Tidskonstant på 125 ms (måler gjennomsnittlig lydnivå over 125 ms)

3 Myndighetskrav og retningslinjer
3.1 TEKnisk forskrift

For planområdet gjelder Plan- og bygningsloven med krav angitt i Teknisk forskrift (TEK)1.

Det er utarbeidet en egen Norsk Standard som referanse til forskriften, NS 8175:20122. TEK17
viser til denne som preakseptert. Minstekrav i TEK anses oppfylt når lydklasse C i NS 8175:2012 er
tilfredsstilt.

Innendørs krav til boliger og kontorer angitt i NS 8175:2012 er vist i Tabell 1.

Tabell 1: Grenseverdier til lydnivå innendørs.
Type område Målestørrelse Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
I oppholds- og
soverom fra
utendørs kilder

Lp,A,24h 20 25 30 35

I soverom fra
utendørs kilder

LAF,maks*
Natt kl. 23-07

35 40 45 50

I kontor og
møterom fra
utendørs lydkilder

Lp,AT 30 30 35 40

Lydnivå på
uteoppholdsarealer
og utenfor vinduer
på boliger fra
andre utendørs
lydkilder

Lden, Lp,AF,max95,
Lp,AS,max95,
Lp,AI,max, Ln (dB)
for støysone

Klasse C
– 10 dB

Klasse C
– 5 dB

Nedre
grenseverdi
for gul
sone

Gul sone
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Lydnivå på
uteopppholdsareal
for helsebygninger
fra utendørs
lydkilder

Lden, Lp,AF,max95,
Lp,AS,max95,
Lp,AI,max, Ln (dB)
for støysone

Nedre
grense for
gul sone
– 15 dB

Nedre
grense for
gul sone
– 10 dB

Nedre
grense for
gul sone
– 5 dB

Nedre
grense for
gul sone

*) Maksimalnivå. Forutsatt gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr natt

Merk at for helsebygninger angir NS 8175 grenseverdi for lydnivå på uteoppholdsareal fra utendørs
lydkilder til nedre grense for gul sone – 5 dB, altså Lden ≤ 50 dB.

3.2 Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging
I Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-14423) slås det
fast at retningslinjen kommer til anvendelse ved:

• Etablering av nye boliger eller annen støyfølsom arealbruk (f.eks. hytte) ved eksisterende
eller planlagt støykilde.

• Etablering av ny støyende virksomhet (for eksempel ny veg).

• Utvidelse eller oppgradering av eksisterende virksomhet, forutsatt at endringen er så
vesentlig at det kreves ny plan etter plan- og bygningsloven.

3.2.1 Støysonekart i arealplaner (kapittel 2 i retningslinjen)
Retningslinjen angir to hovedstøysoner1:

Rød sone - nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål,
og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

Gul sone - er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Tabell 2: Kriterier for inndeling i støysoner for støy fra vegtrafikk. Alle tall i frittfeltverdier.

Støysone
Gul sone Rød sone

Støykilde Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå i
nattperioden
(kl 23-07)

Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå i
nattperioden
(kl 23-07)

Vei Lden = 55 dB L5AF = 70 dB Lden = 65 dB L5AF = 85 dB

1 Retningslinjen angir til sammen fem soner: rød – nærmest lydkilden (med restriksjoner), gul – utenfor rød sone (vurderingssone), hvit – utenfor
gul sone (tilfredsstillende), grønn – stille område (skal skjermes mot ny støyende aktivitet), grå – ikke kartlagt.



RAPPORT SIDE 6 AV 10

P:\31450\10208203\000\04 Fagområde\02 RIAku\Rapporter\10208203 støyutredning_A.docx

3.2.2 Planlegging og saksbehandling i støyutsatte soner (kapittel 3 i
retningslinjen)
Anbefalt grenseverdi ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehage er vist i tabellen under:

Tabell 3: Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. Alle tall i frittfeltverdier

Støykilde Lydnivå på uteplass og
utenfor rom med
støyfølsom bruk

Lydnivå utenfor soverom,
natt
kl. 23 – 07

Vei Lden = 55 dB L5AF = 70 dB

De anbefalte grenseverdiene gjelder i den beregningshøyden som er aktuell for den enkelte
boenhet. Prognosetidspunktet bør legges 10-20 år frem i tiden.

Merk at retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende.

3.2.3 Avvik fra støygrensene
Planmyndigheten har anledning til å tillate avvik i grensene for utendørs støy. Ved avvik fra
anbefalt grenseverdier ved kapittel 3 i retningslinjen (jf grenseverdier i tabell 3 over) bør kommunen
stille krav i planbestemmelser. Ved avvik fra grenseverdi bør følgende avbøtende tiltak
gjennomføres (det vises til eksempler i T-1442 og eksempler i veileder til T-1442, M128:2016):

· Boenheter med støynivå over anbefalt grenseverdi skal være gjennomgående med tilgang
til en stille side hvor grenseverdi tilfredsstilles.

· Minimum 50% av oppholdsrom, inkludert minimum ett soverom, ha tilgang til fasade med
vindu mot stille side.

· Alle boenheter må ha tilgang til privat uteareal med tilfredsstillende støyforhold.

· Støyforholdene innendørs og utendørs skal dokumenteres gjennom en støyfaglig utredning
for å sikre at krav til lydforhold i Byggteknisk forskrift overholdes.

Merk at dette gjelder for boliger, og kun der støygrensene overskrides. I dette tilfellet er beregnet
lydnivå på fasade lavere enn grenseverdi for boliger.

3.3 Lokale bestemmelser
Nesset kommune sier i reguleringsbestemmelsene for Eidsvåg sentrum følgende om støy:

3.8 Oppfølging av støy

I områder med støynivå på en fasade mellom 55 og 65 dBA skal boligene være
gjennomgående. Innvendig støynivå i nye boliger skal være lavere enn 30 dBA. Det må gjøres
støyfaglig vurdering av ny bebyggelse inn mot fv. 62 som dokumenterer at nye boliger og
arbeidsplasser får tilfredsstillendeforhold i tråd med gjeldende krav.

4 Metoder og beregningsgrunnlag
4.1 Beregningsmetode, utendørs støynivå

Støyberegningene er utført ved bruk av «Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy» og
beregningsprogrammet CadnaA, versjon 2019 (build: 167.4905).
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4.2 Trafikktall
Trafikktall for 2017 er hentet fra vegkart.no (nasjonal vegdatabank). Disse er prognosert 15 år fram
i tid til 2034 med prognoser for trafikkvekst fra Vegdirektoratet. Døgnfordelingen av trafikken er satt
til gruppe 1, som er typisk trafikkfordeling for riks- og fylkesveger og angitt i veilederen til T-1442,
M-1284. Følgende trafikktall er brukt i beregningene:

Veg ÅDT 2017 ÅDT 2034 Fartsgrense Tungtrafikkandel
2034

FV 62 3.130 3.600 40 km/t 10 %

5 Beregninger
Det er gjort beregninger både av støyutbredelse både 4 meter (støysonekart ihht. T-1442) og 1,5
meter over terreng samt støynivå ved fasader.

Figur 1: Støysonekart som viser støyutbredelsen fra vegtrafikk 4 meter over terreng
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Figur 2: Støysonekart som viser støyutbredelsen fra vegtrafikk 1,5 meter over terreng

Figur 3: Bygningen sett fra nord, med beregnet støynivå ved fasader for alle 3 etasjer.

Beregningene viser at det delene av fasaden som ligger nærmest FV 62 vil ligge i gul sone og få et
lydnivå på opp mot 60 dBA. Fasaden mot nord som ligger inne i gårdsrommet har beregnet lydnivå
på opptil 53 dB, som er lavere enn nedre grenseverdi for uteoppholdsareal for boliger, men noe
ovre grenseverdi for helsebygninger.
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Foreløpige planskisser viser at det på nordlig fasade nærmest veg er planlagt parkering (carport)
på plan 1 her, og kontorer på plan 2. På plan 3 er det planlagt felles takterrasse på over
bygningsutstikket som strekker seg nordover. Her er det uten noen form for skjerming beregnet et
lydnivå på drøyt 50 dBA nærmest veg, synkende til 45 dBA lenger sør.

Figur 4: Planskisser plan 1, 2 og 3 (kilde: Nesset kommune)

6 Vurdering og konklusjon
Ut fra beregninger og planskisser fremgår det at alle leiligheter vil ha fasade med støynivå lavere
enn nedre grense for gul sone (< 55 dBA). Dette vil også gjelde for balkongene. Det vil si at
lydnivået er levere enn grenseverdi for boliger for alle leiligheter både når det gjelder utenfor
vinduer og på utendørs oppholdsareal, men leilighetene med fasade mot nord har lydnivå på
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balkong noe over grenseverdien som gjelder for helsebygninger. Det kan diskuteres hvilket krav
som er riktig her, men med tett balkongrekkverk vil lydnivået på disse balkongene reduseres slik at
lydnivået også er innenfor kravet til helsebygninger. På takterrassen vil en med tett rekkverk sikre
at hele arealet får lydnivå lavere enn 50 dBA.

Det vil ikke være behov for noe ekstra lydisolerende tiltak i fasade eller vinduer for å oppfylle krav
til innendørs lydnivå fra utendørs kilder. Det er ikke lagt opp til uteoppholdsarealer på bakkeplan på
nordsiden av bygningene.

Kontorene som ligger nærmere vegen vil ha støynivå på fasaden opp mot 60 dBA. Her er det krav
til ekvivalent lydnivå fra utendørs kilder i brukstid på 35 dB. Dette vil en klare med normale
fasadekonstruksjoner og vinduer.

7 Referanser
1) Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 2017.
2) NS 8175: "Lydforhold i bygninger, lydklasser for ulike bygningstyper", 4. utgave februar 2012.
3) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. T-1442, 2016
4) Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. M-128, 2014



 

   

 

Vedlegg C.4.5 (V12) 
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Vedlegg C.4.6 (V13) 

Rapport Miljøkartlegging 
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1 SAMMENDRAG 
I forbindelse med riving av østfløyen i Nesset kommunehus i Nesset kommune, har XPRO AS foretatt en 
kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygget. Bygningen inneholder forekomster av helse- og miljøfarlige 
stoffer som må saneres. Materialer som inneholder farlig avfall er angitt i tabellen under. Det kan også 
forekomme annet farlig avfall i bygningen som ikke er identifisert under miljøkartleggingen. Dette avfallet må 
også håndteres som farlig avfall. Alt farlig avfall må deklareres gjennom www.avfallsdeklarering.no 
 

Avfallsfraksjon Beskrivelse og mengde Tiltak 
Asbestholdig avfall 
Avfallsstoffnr: 7250 
EAL-kode: *17 09 01 Isolasjon 
EAL-kode: *17 06 05 Bygningsmat. 

Fasadeplater på bygget er 
eternittplater og vindsperren er 
internittplater. Det antas at det også 
er brukt asbestholdige plater i tak på 
mellombygg som brannsikring. 
Anslått ca. 900 m2 asbestholdige 
plater. 
Gulvflis i teknisk rom/tavlerom antas 
å inneholde asbest, ca. 5 m2. 
materiale i heismaskinrom. Ikke 
tilkomst under befaring. 

Alt arbeid ifm. asbestholdig materiale 
skal utføres av godkjent firma jfr. 
Forskrift om utførelse av arbeid kap. 
4. Asbestarbeid. 

PCB holdige isolerglassruter 
Avfallsstoffnr: 7211 
EAL-kode: *17 09 02  

Ca. 100 isolerglassruter fra byggeår 
antas å inneholde PCB. 

Vindu demonteres hele og leveres 
uskadet til godkjent mottak. 

Tungmetaller i flis 
Avfallsstoffnr: 7210 
EAL-kode:*17 01 06 betong/mur/stein 

Analyser av svart flis viser 
forurensning av sink. 
 

Leveres til godkjent mottak.  
 

Klorparafiner 
Avfallstoffnr: 7158 Isolerglass 
EAL-kode: *17 09 03 

2 isolerglassruter med klorparafiner Vindu demonteres og leveres til 
godkjent mottak. 

Bly 
Avfallsstoffnr: 7092 bly 
EAL-kode:170403 Bly 

Det antas at det finnes bly i skjøter i 
støpejernsrør, ca 5 kg. 
Vegg i tannlegekontor har blyplate 
bak tapet. 

Bly fjernes fra støpejernsskjøter og 
leveres til godkjent mottak. 

Kvikksølv 
Avfallsstoffnr: 7086 lysstoffrør 
EAL-kode: * 

Kvikksølvholdige lysstoffrør i 
lysarmatur i hele bygningen, ca. 350 
stk. 

Demonteres helt og legges i egen 
beholder, må ikke knuses! Leveres 
hele som EE-avfall til godkjent mottak. 

PAH i mur- / betongpipe 
Avfallsstoffnr: 7152 
EAL-kode: *17 09 03 

Det antas at det er brukt asfaltpapp 
som taktekking, ca. 450 m2 i flere lag. 
I tillegg er det også brukt asfaltpapp 
som vindsperre. 

Leveres til godkjent mottak. Dersom 
pipen nylig er feid kan massene trolig 
gjenbrukes.  

Maling og kjemikaler 
Avfallsstoffnr: 7051-55 
EAL-kode: * 

Evt. gjenværende maling og 
kjemikalier i beholdere rundt i bygget.  

Fjernes før riving og leveres til 
godkjent mottak. 

Brommerte flammehemmere 
Avfallsstoffnr: 7155 
EAL-kode: *17 06 03 

Cellegummi som rørisolasjon, anslått 
ca. 50 m. 

Saneres og leveres i egen fraksjon til 
godkjent mottak. 

Ftalater 
Avfallsstoffnr: 7156 
EAL-kode: *17 02 04 

Alt gulvbelegg i bygget er mest 
sannsynlig forurenset med Ftalat. Det 
er ca. 600 m2 med gulvbelegg som 
skal saneres, og flere steder ligger 
belegget i flere lag. 

Gulvbelegg saneres og leveres til 
godkjent mottak. 

EE-avfall 
 

Belysning, kjøleskap, beredere, 
varmeovner, oppvaskmaskin, 
datasentral, ventilasjonsanlegg, 
røykvarslere kabler, nødutgangslys, 
ledninger etc.  
Ansått ca 700 kg EE-avfall 

EE-avfall må saneres og leveres til 
godkjent mottak. 

 
En utfyllende beskrivelse av hvordan de ulike forekomstene skal fjernes fra bygningen er angitt i kap. 3.  
 

Miljøsanering utføres som første del av riveprosessen. Resterende materialer i bygningen skal rives og sorteres 
iht. tiltakets avfallsplan. 
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2 INNLEDNING 

1.1 Formål 

XPRO AS har på oppdrag fra Nesset kommune, gjennomført en miljøkartlegging av bygningen i 
Eidsvågvegen 30-32 i Nesset kommune som skal miljøsaneres og rives.  
 
Denne rapporten er utarbeide som en del av anbudsunderlag for rivearbeidene. Rapporten skal også 
brukes som dokumentasjon ifm. søknad om tiltak til Nesset kommune og som grunnlag for 
miljøsanering av bygningsmassen. Rapporten gir en generell beskrivelse av bygningsmassen og 
beskriver det kartlagte farlige avfallet. Rapporten angir også metode for å sanere det farlige avfallet i 
bygningen. 

1.2 Tiltaksbeskrivelse  

Bygningen som skal rives er lokalisert i Eidsvåg sentrum i Nesset kommune, og er i dag i bruk som 
legekontor og tannlegekontor. Bygningen er en del av Nesset kommunehus. Det er oppført i 1971 og 
1992 og har en grunnflate på ca. 400 m2. Bygningen skal rives inn til vestfløyen av kommunehuset og 
må friskjæres.  
 
Eksisterende ventilasjonsaggregat skal demonteres og benyttes i et annet prosjekt. Demonteringen 
skal ta hensyn til alle vitale deler av aggregatet. 
 
Bygningen er oppført i 2 etasjer og inneholder kontorer, pasientrom og tannlegekontor. Bygningen er 
oppført med ringmur i betong og støpt dekke. Bygget har bærevegger, søyler og etasjeskiller i 
betong. Yttervegger er i isolert bindingsverk i med fasadeplater og vindsperre i asbestholdige 
fasadeplater. Vindu på nord og østfasade er i all hovedsak isolerglass fra byggeår, men sørfasaden er 
skiftet rundt 1996/97. Innvendige vegger er i sponplater / gips med noen betongvegger.  
 
Alle gulv har gulvbelegg i vinyl eller linoleum, flere steder ligger belegget i flere lag.  
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Figur 1 Oversiktskart over bygningen. 

2 UNDERSØKELSE 

2.1 Generelt 

XPRO AS er ikke kjent med om det er foretatt noen tidligere undersøkelser av bygningen. 
 
Kartleggingen er utført ved visuell kontroll av bygningen, i tillegg til at det er tatt stikkprøver med 
mindre destruktive metoder for å undersøke materialer. Det er tatt prøver for å analysere materialer 
som mistenkes å kunne inneholde farlig avfall. 
 
Funnene fra kartleggingen er registrert i kapittel 3, og også angitt tabell i sammendraget. 
 
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme skjult farlig avfall i bygningen som ikke er avdekket 
under befaringen, da kartleggingen er basert på stikkprøver. 

2.2 Metoder 

Rapporten er utarbeidet av XPRO AS ved Tone Rangnes. Rapporten er basert på befaring i bygningen 
gjennomført 16. mai 2019.  
 
Tilstede på befaringen var Tone Rangnes og Trond Walle, XPRO AS.  
 
Under befaringen ble det tatt materialprøver som er analysert av ALS Laboratory Group Norway AS, 
Oslo. 
 
Referanser benyttet i rapporten: 
 Avfallsforskriften 
 Forskrift om utførelse av arbeid, kap. 4 asbestforskriften 
 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/  
 www.miljostatus.no 
 www.pcb.no  
 www.miljodirektoratet.no  
 http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M14/M14.pdf 

  



 
 

Nesset legekontor og tannlegekontor_Miljøsaneringsbeskrivelse Side 6 av 15 
 

2.3 Prøvetaking 

Under kartleggingen er det tatt prøver av materialer i bygningen. Disse prøvene er sendt til analyse 
for å kartlegge om de inneholder farlig avfall, og forurensningsgraden.  
 

Alle materialprøver dokumenteres med foto og beskrivelse av materialtype, tidspunkt for 
prøvetaking og hvilken helse og miljøgift som fraksjonen skal analyseres for. Det er også anslått 
mengde av den angitte fraksjonen. Oversikt over analyseresultat er vedlagt i vedlegg 2. Tabellen 
under viser hvilke prøver som er tatt under kartleggingen. 
 
 

Tabell 1 Analyseresultat 
 

Nr Materialtype Plassering Analyse Resultat (mg/kg) 

P1 Betong 
Nordøstlige hjørne 
utvendig 

PCB + Tungmetall + Cr6+ Under normverdi 

P2 Svart flis Trapp mellombygg 
PCB + Tungmetall + Cr6+ 
Asbest 

Zn (sink) = 430  

P3 Eternitt fasadeplate Sørfasade Asbest Påvist 

P4 Brunt belegg 1. etasje Asbest Ikke påvist 

P5  Lim 1. etasje WC Asbest Ikke påvist 

P6 Gult belegg 1. etasje WC Asbest Ikke påvist 
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3 KARTLEGGING AV FARLIG AVFALL I BYGNINGEN 

3.1 Generelt om rivearbeider 

Rivearbeidene må starte ved å sikre anleggsområdet for å unngå at uvedkommende tar seg inn. 
Helse- og miljøskadelige stoffer må saneres fra bygningen for å sikre forsvarlig sanering og at farlig 
avfall ikke kommer på avveie. 
 
Dersom det under arbeidene oppdages helse- og miljøfarlige stoffer, som ikke er registrert, må 
rivingen avbrytes for å kartlegge omfanget. De aktuelle stoff må saneres forsvarlig iht. gjeldende 
lover og regler og leveres til godkjent mottak. 
 
Alt avfall skal kildesorteres iht. gjeldende avfallsplan. Det gjøres oppmerksom på kravet om at 
minimum 60 % av avfallet i tiltaket kildesorteres.  
 
All leveranse av avfall til godkjent avfallsmottak må dokumenteres. Alt farlig avfall skal deklareres iht. 
avfallsforskriften, se også www.avfallsdeklarering.no. 

3.2 Asbest 

Asbest er et helseskadelig stoff som kan gi lungekreft og andre lungesykdommer ved innånding, og er 
klassifisert som farlig avfall.   
 
Asbest er et mineral som finnes naturlig i jordskorpen, og omfatter blant annet krysolitt (hvit asbest), 
amositt (brun asbest) og krokidolitt (blå asbest). Asbest er brukt som brannhemmende og isolerende 
materiale i blant annet bygningsplater, himlingsplater, rørisolasjon, lim, sparkelmasse. 
 
Sanering av asbest er regulert i Forskrift om asbest og kan kun utføres av firma med godkjenning av 
arbeidstilsynet. Personell som utfører sanering skal ha oppdatert opplæring iht. krav gitt i forskriften. 
 
Det er asbestholdige materialer i bygningen.  
 
Fasadeplatene er asbestholdige eternittplater, og bak fasadeplatene er det internittplater som også 
inneholder asbest. Gulvflis i teknisk rom antas også å være asbestholdig. Det antas at det er 
abestholdig materiale i heismaskinrom. Må saneres som asbestholdig materiale. 
 
Det gjøres derfor oppmerksom på at det trolig er asbestholdige materialer i himling i mellombygg. 
Det kan også finnes asbestholdige materialer skjult i konstruksjoner, dette må kontrolleres før riving 
starter og underveis i rivingen. 

3.3 PCB 

PCB er en forkortelse for Polyklorerte Bifenyler som har mange skadelige effekter på helse og miljø. 
PCB er fettløselig og oppkonsentreres i næringskjeden, noe som medfører at mennesker og rovdyr er 
særlig utsatt.  
 
PCB ble utviklet på 20-tallet og ble på grunn av sine gode brannhemmende og isolerende egenskaper 
mye brukt i elektro og byggevarer. I bygninger finnes PCB i isolerglassruter, kondensatorer, 
fugemasser, mørtel, betong, maling med mer. Det ble forbudt å bruke i 1979, men produktet finnes 
fortsatt elektroniske artikler og i bygningsvarer produsert før 1980. For å stanse spredningen av PCB 
er det derfor viktig at PCB holdige materialer identifiseres, saneres og levere de til godkjent mottak 
og destruert som PCB holdig avfall. 
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Alle PCB holdige kondensatorer skulle vært byttet ut før 2005, da de ble forbudt å bruke. 
Lysarmaturer skal leveres hele til godkjent mottak som EE-avfall. Kondensatorer kan også 
demonteres og leveres som farlig avfall. 
 
Isolerglassruter som er produsert i Norge mellom 1965 og 1975 ble som oftest produsert med PCB 
holdig forseglingslim. For utenlandske isolerglassruter ble PCB benyttet i produksjonen fram til 1980. 
 
PCB ble brukt i maling og murpuss før 1980. Dersom maling og- / eller murpuss inneholder mer enn 
0,01 mg/kg PCB anses det som forurenset. Dersom innholdet overstiger 50 mg/kg er avfallet 
klassifisert som Farlig avfall iht. avfallsforskriften.  
 
Alle lysarmaturer i bygningen skal leveres hele til godkjent mottak som EE-avfall. 
 
Vindu merket «Scandiglass» eller som er umerkede antas å være fra byggeår. Disse vinduene antas 
derfor å inneholde PCB og skal saneres og leveres hele til godkjent mottak som PCB holdige 
isolerglassruter. 
 
Analyse av betongen utvendig viser ikke forurensning over normverdi. Betong antas derfor å kunne 
gjenbrukes, men det anbefales at det tas mer prøver for å verifisere dette. Viser til Faktaark M-
14/2013 fra Miljødirektoratet – Disponering av betong- og teglavfall for håndtering av tyngre 
bygningsmaterialer.  

3.4 Tungmetall 

Maling kan inneholde ulike tungmetaller. Tungmetaller er metalliske grunnstoff med svært høy 
tetthet. Det er ikke mulig å bryte ned et grunnstoff, og tungmetaller vil derfor akkumuleres i 
organismer. 
 
For de ulike tungmetallene finnes det normverdier som angir forurensningsgraden til stoffet. Dersom 
mengden tungmetall overstiger grensen for normverdi anses fraksjonen som forurenset. Dersom 
mengden tungmetall overstiger grensen for farlig avfall, må fraksjonen behandles som farlig avfall. 
 
Analyse av betongen utvendig viser ikke forurensning over normverdi. Betong antas derfor å kunne 
gjenbrukes, men det anbefales at det tas mer prøver for å verifisere dette.  
 
Svart flis i trapp inneholder sink over grensen for normverdi og må leveres til godkjent mottak. 
 
Viser til Faktaark M-14/2013 fra Miljødirektoratet – Disponering av betong- og teglavfall for 
håndtering av tyngre bygningsmaterialer.  

3.5 Klorparafiner 

Klorparafiner er en stoffgruppe som brytes sakte ned i naturen, tas lett opp i organismer, og som 
oppkonsentreres i næringskjedene. Klorparafiner er brukt i gummilister, fugemasse og lim i 
isolerglassruter fra ca. 1976 til 1990. 
 
Det er observert 1 isolerglassrute i bygget som antas å inneholde klorparafiner som er merket med 
1985. Denne må leveres til godkjent mottak som klorparafinholdig materiale. 
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3.6 KFK/HKFK 

KFK kan finnes i kjøleskap, frysere og andre kjøleanlegg. Dette må tappes av anlegget og leveres som 
farlig avfall til godkjent mottak. 
 
Dersom kjøleskap settes igjen i bygget må disse leveres som EE-avfall til godkjent mottak. 
 
Kjølemedium i varmepumpe antas å inneholde KFK/HKFK gasser. Væsken må tappes ned av godkjent 
firma og leveres til godkjent mottak. Selve varmepumpen leveres som EE-avfall til godkjent mottak.  

3.7 Bly 

Bly er et tungmetall som er brukt i skjøter i støpejernsrør, i beslag og i batteri. Bly er helse- og 
miljøskadelig dersom det slippes ut i naturen og tas opp gjennom mat og luft. 
 
Som bygningsavfall kan det saneres uten særlige forhåndsregler. Bly må sorteres ut som egen 
fraksjon og leveres til skraphandler eller leveres til godkjent mottak som farlig avfall.  
 
Det ble ikke observert blyholdige materialer i bygningen. Rør var stort sett i PVC, men det antas at det 
finnes bly i støpejernsrør skjult i bygningen. Vegg i tannlegekontor har blyplate for å hindre stråling 
mot venterom. 

3.8 Kvikksølv 

Tungmetallet kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene og er en trussel både for miljø og 
menneskers helse. Stoffet finnes i naturen i dag både som følge av naturlige og industrielle utslipp. 
Kvikksølv oppkonsentreres i næringskjeden og rovdyr og mennesker er særlig utsatt. 
Kvikksølvforgiftning kan være både akutt og kronisk. Kvikksølv fordamper svært lett og er ekstremt 
farlig å puste inn da det kan gi akutte skader på lunger og nervesystem.  
 
I bygninger finnes kvikksølv i blant annet termostater, barometer, termometer, pressostater, 
tidsrele- og nivåbrytere, maling, varmtvannsberedere og lysstoffrør. 
 
Det ble observert ca. 350 lysstoffrør i bygningen som må demonteres og pakkes forsiktig i beholdere 
og leveres til godkjent mottak som EE-avfall eller farlig avfall. 

3.9 Impregnert trevirke  

Impregneringsmidler beskytter trevirke mot sopp og insektsangrep og forlenger trevirkets levetid. 
CCA impregnering som inneholder tungmetaller som Kobber (Cu), Krom (Cr) og Arsen (As) og ble 
brukt fram til 2002 som trykkimpregnering av treverk. Tungmetallene er giftige og denne typen 
impregnering er derfor forbudt i Norge. Kobbersalt er fremdeles tillatt som impregnering.  
 
Alt malt trevirke i bygningen må leveres til godkjent mottak som behandlet trevirke. 

3.10 PAH 

PAH dannes ved ufullstendig forbrenning av organiske forbindelser. PAH består av mange forskjellige 
forbindelser, der noen er giftige, kreftfremkallende eller skader arvestoffet. 
 
I bygninger finnes PAH som regel i takpapp og i piper. Det kan også være kreosotimpregnert trevirke. 
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Det er trolig PAH holdig materiale i som rester etter ufullstendig forbrenning. Takpapp er trolig i 
asfaltpapp i tillegg til noe asfaltpapp som vindsperre. Dette skal leveres til godkjent mottak, dette kan 
også ofte leveres som restavfall, men det må avklares med mottaket først. 

3.11 Pentaklorfenol (PCP) 

Pentaklorfenol er et giftig og tungt nedbrytbart stoff som er kreftfremkallende og veldig giftig ved 
innånding. I bygninger kan pentaklorfenol finnes i baderomspanel produsert i perioden 1967 til 1992. 
Platene er ofte marmorimitert. 
 
Det ble ikke observert pentaklorholdig materiale i bygget. Evt. plater må tas ned og leveres til 
godkjent mottak som egen fraksjon. De må ikke brennes da de kan utvikle nye farlige stoffer. 

3.12 Olje 

Olje kan finnes i mange former i et bygg. Både flytende og fast olje i tanker, oljeutskillere, rester på 
beholdere, filter og rør må leveres til godkjent mottak. Beholdere som ikke skal leveres må rengjøres 
og innholdet og rester fra vaskingen samles opp og leveres til godkjent mottak.  
 
Det er ikke observert oljeholdige tanker i bygget.  

3.13 Maling, olje og kjemikalier 

Maling og lakk som ikke er herdet skal innleveres til godkjent mottak som farlig avfall. 
 
Alle kjemikalier, maling og olje må fjernes før riving, og gjenbrukes eller leveres til godkjent mottak.  

3.14 Bromerte flammehemmere 

Bromerte flammehemmere er en fellesbetegnelse på ca. 70 organiske stoff som inneholder brom. 
Det er brukt som brannhemmer i ulike varer som elektriske artikler, tekstiler, tepper og isolasjon 
(EPS/XPS). 
 
Bromerte flammehemmere er lite nedbrytbart i miljøet og oppkonsentreres i næringskjedene.  
 
Det er observert rørisolasjon i bygningen som inneholder bromerte flammehemmere, antatt mengde 
ca. 50 m. Dette må saneres før riving og leveres til godkjent mottak. 

3.15 Ftalater  

Ftalater er en stoffgruppe som består av mange ulike stoffer. Noen av disse stoffene er helse- og 
miljøskadelige. Ftalater brukes blant annet som mykgjørere i plast og er finnes i mange materialer 
som brukes til daglig. Det er forbudt i barneleker. Ftalater er ikke kjemisk bundet i plastprodukter og 
kan derfor lekke til omgivelsene mens det er i bruk og som avfall. Ftalater ble benyttet i lim i 
isolerglassruter i perioden 1991 til 2003. 
 
Det er ca. 80 isolerglassruter i bygningen som antas å inneholde ftalater som følge av byggeår. 
 
Totalt er det ca. 600 m2 ftalatholdig gulvbelegg i bygget som må saneres og leveres til godkjent 
mottak som Ftalatholdig gulvbelegg.  
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3.16 Elektriske og elektroniske installasjoner / apparater 

EE-avfall kan inneholde miljøfarlige stoff som for eksempel PCB og tungmetaller. Alt EE-avfall i 
bygninger skal demonteres så helt som mulig og leveres til godkjent mottak iht. RENAS returordning. 
Dette gjelder også lysarmaturer, lysstoffrør og lyspærer. 
 
Ioniske røykvarslere inneholder radioaktive stoff, og skal leveres som EE-avfall. Elektriske artikler som 
ikke inneholder PCB kan også gjenbrukes, men dette må dokumenteres. 
 
Alt EE-avfall i bygningen demonteres helt og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak. Alt 
elektrisk utstyr må leveres som EE-avfall, men metall kan leveres sammen med annet metall. 

 

4 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
 
I bygningene er det moderate mengder avfall som inneholder forurenset eller farlig avfall. 
 
Det ble tatt 6 materialprøver under kartleggingen. Disse prøvene viser at betong ikke inneholder PCB 
eller tungmetaller. Svart flis inneholder sink over normverdi, og må leveres til godkjent mottak. 
Fasadeplater er eternittholdig.  
 
Sammendraget først i rapporten viser en tabell med oversikt over alt registrert farlig avfall og 
forurenset avfall i bygningen. I tillegg viser den mengde og tiltak for den angitte fraksjonen. Det er 
også angitt EAL kode og avfallsstoffnummer for fraksjonene. 
 
En utfyllende beskrivelse av hvordan de ulike forekomstene skal fjernes fra bygningen er angitt i 
kap.3. 
 
Miljøsanering utføres som første del av riveprosessen. Resterende materialer i bygningen skal rives 
og sorteres iht. tiltakets avfallsplan. 
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5 KARTLEGGING MED BILDER OG TEGNING 
Materiale:  
Fasadeplater i eternitt og vindsperre i internitt som 
er asbestholdige. 

 

Lokalisering og mengde: 
Bygningens fasade, ca. 900 m2. 

Avfallsfraksjon: 
Asbestholdig avfall 
Avfallsstoffnr: 7250 
EAL-kode: *17 09 01 Isolasjon 
 
Materiale:  
Gulvbelegg  

 

Lokalisering og mengde: 
I teknisk rom, ca. 5 m2. 

Avfallsfraksjon: 
Asbestholdig avfall 
Avfallsstoffnr: 7250 
EAL-kode: *17 06 05 Bygningsmat. 

Materiale:  
Lysstoffrør 
 

 

Lokalisering og mengde: 
Ca. 350 stk. 

Avfallsfraksjon: 
Kvikksølv 
Avfallsstoffnr: 7086 lysstoffrør 
EAL-kode: * 

Materiale:  
Blyskjøter i støpejernsrør. 
Blyplate i vegg på tannlegekontorer 

 

Lokalisering og mengde: 
Anslått ca. 5 kg bly i skjøter.  
Plater i vegg på tannleggekontorer, anslått ca. 40 m2. 

Bly 
Avfallsstoffnr: 7092 bly 
EAL-kode:170403 Bly 
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Materiale:  
Asfaltimpregnerte materialer. 
Takpapp / vindsperre. 

 

Lokalisering og mengde: 
Taktekking ca. 450 m2 i flere lag. 
Vindsperre, ca. 500 m2 

Avfallsfraksjon: 
PAH i asfaltimpregnerte materialer 
Avfallsstoffnr: 7152 
EAL-kode: *17 09 03 

Materiale:  
Kjøleskap / kjøleanlegg / varmepumper 

 

Lokalisering og mengde: 
Varmepumpe i trapperom 

Avfallsfraksjon: 
KFK / HKFK 
Avfallsstoffnr: 7157 
EAL-kode: *17 06 03 

Materiale:  
Ftalatholdige isolerglassruter 

 

Lokalisering og mengde: 
Ca. 80 stk.  

Avfallsfraksjon: 
Ftalater 
Avfallstoffnr: 7156 Isolerglass 
EAL-kode: *17 09 03 

Materiale:  
PCB holdige isolerglassruter 
 

 

Lokalisering og mengde: 
Ca. 100 stk. 

Avfallsfraksjon: 
PCB holdige isolerglassruter 
Avfallsstoffnr: 7211 
EAL-kode: *17 09 02 
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Materiale:  
Gulvbelegg eller membran som taktekking. 

 

Lokalisering og mengde: 
Anslått ca. 600 m2 
 

Avfallsfraksjon: 
Ftalater 
Avfallsstoffnr: 7156 
EAL-kode: *17 02 04 

Materiale:  
EE- avfall 

 

Lokalisering og mengde: 
I hele bygningen, ca. 700 kg. 

Avfallsfraksjon: 
EE- avfall 
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E FRISTER OG DAGMULKTER 

E.3 Fremdriftsplanlegging 
Herunder oppgis tilbudt byggetid: 

 

  Byggetid:  ………………………………………………….. Uker 

F VEDERLAGET 
F.1 Prissammenstilling 

Kap. Fag/ Fagområde  Sum pr. fag 

1.1 Rigg og drift – Alle fag Kr.  
1.2 FDVU- Dokumentasjon – Alle fag Kr.  

1.3.1 Prosjektering ARK Kr.  
1.3.2 Prosjektering RIB Kr.  
1.3.3 Prosjektering RIV Kr.  
1.3.4 Prosjektering RIE Kr.  
1.3.5 Prosjektering RIBr Kr.  
1.3.6 Prosjektering RIByFy Kr.  
1.3.7 Prosjektering RIAku Kr.  
1.3.8 Prosjektering andre fag Kr.  

Sum kap. 1 Generelle kostnader- Alle fag Kr.  
2.1 Grunn og fundamenter Kr.  
2.2 Bæresystemer Kr.  
2.3 Yttervegger Kr.  
2.4 Innervegger Kr.  
2.5 Dekker Kr.  
2.6 Yttertak Kr.  
2.7 Fast inventar Kr.  
2.8 Trapper, balkonger m.m Kr.  
2.9 Hjelpearbeider, utstyr og komplettering Kr.  
2.9 Rivearbeider Kr.  

Sum Kap. 2 Bygningsmessige arbeider Kr.  
3.1 Sanitær Kr.  
3.2 Varme Kr.  
3.3 Brannslokking Kr.  
3.6 Luftbehandling Kr.  
3.7 Komfortkjøling Kr.  
3.8 Vannbehandling Kr.  

Sum Kap. 3 VVS Kr.  
4.1 Basisinstallasjoner for EL- kraft Kr.  
4.3 Lavspent forsyning Kr.  
4.4 Lys Kr.  
4.5 Elvarme Kr.  
4.6 Reservekraft Kr.  

Sum Kap. 4 Elektro Kr.  
5.1 Basisinstallasjoner for tele og automatisering Kr.  
5.2 Integrert kommunikasjon Kr  
5.4 Alarm og signalsystemer Kr  
5.5 Lyd og bilde Kr.  
5.6 Automatisering Kr.  

Sum Kap. 5 Tele og automatisering Kr.  
6.2 Person og varetransport Kr.  

Sum Kap. 6 Person og varetransport Kr.  
7.1 Bearbeidet terreng Kr.  
7.2 Utendørs konstruksjoner  Kr.  
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7.3 Utendørs VA Kr.  
7.4 Utendørs EL- kraft Kr.  
7.6 Veger og plasser Kr.  
7.7 Parker og hager Kr.  

Sum Kap. 7 Utendørs Kr.  

Sum gjennomføring Kr.  
F.2 Regningsarbeider jmf. Tabell F.2 Kr.  

 
F.3 Påslag for side- og underentreprise jmf. Tabell F.3 

 
Kr.  

 
F.4 Opsjonser jmf. Tabell F.4 Kr.  

 
F.5 Regulering jmf. Tabell F.5 Kr.  

 

Sum entreprisekostnad ekskl. mva Kr.  

25 % MVA Kr. 
 
 

TOTAL TILBUDSSUM INKL. MVA Kr. 
 
 

 

 F.2 Regningsarbeider 
Totalentreprenøren påtar seg å utføre eventuelle regningsarbeider på grunnlag av 
nedenstående timepriser og kalkulasjonsfaktorer. 

Arbeidslønn oppgis inkl. alle utgifter som får innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigg 
og drift, administrasjon og fortjeneste. Timepriser oppgis pr. person ekskl. mva og skal være 
faste i hele byggeperioden. 

Godtgjørelse for pålagt overtidsarbeid avregnes med et fast tillegg på de timeprisene som er 
oppgitt i tilbudet. Tillegget skal dekke alle merutgiftene, som ekstra arbeidsledelse, sosiale 
utgifter, matpenger og ekstra brakkedrift, samt alle andre utgifter som kan få innvirkning på 
overtidstillegget. 

Overtidstillegg godtgjøres ikke av oppdragsgiver uten av overtidsarbeidet på forhånd er 
godkjent av oppdragsgiver eller hans representant. 

Tilleggsarbeider, timer 
Som prisbærende post skal det her tilbys timepriser (ekskl. mva) og summeres for et antall 
timer på ulike kategorier personell. Påslagene beregnes på grunnlag av netto selvkost 
(Oppdragsgiver godtgjøres herunder alle rabatter i innkjøpsavtaler). 
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Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enh.pris Sum 

1.1 Bygning     

.1.1 Prosjektansvarlig Time 20   

.1.2 Arkitekt Time 20   

.1.3 Saksbehandler/ ing. Time 30   

.1.4 Fagarbeider bygg Time 30   

.1.5 Teknisk tegner Time 40   

.1.6 Hjelpearbeider Time 30   

.1.7 Lærling Time 30   

1.2 Sanitær og rør     

.2.1 Saksbehandler/ ing Time 20   

.2.2 Fagarbeider Time 30   

.2.3 Lærling Time 30   

1.3 Ventilasjon     

.3.1 Saksbehandler/ ing Time 20   

.3.2 Fagarbeider Time 30   

.3.3 Tekniker Time 20   

.3.4 Lærling Time 30   

1.4 Elektro     

.4.1 Saksbehandler/ ing Time 20   

.4.2 Fagarbeider Time 30   

.4.3 Lærling Time 30   

1.5 Automatikk     

.5.1 Saksbehandler/ ing Time 20   

.5.2 Tekniker Time 15   

.5.3 Fagarbeider Time 30   

.5.4 Lærling Time 30   

1.6 Lås, beslag, dørauto. Og 
adgangskontroll 

 

 

   

.6.1 Saksbehandler/ ing Time 20   

.6.2 Tekniker Time 20   

 Sum overføres til prissammendragskap. F1 pkt. F.2  
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Post Spesifikasjon Enhet Mengde Påslagsprosent/ Sum

2.0 Materialer og tjenester %     

.01 Byggevarer % 150 000,-   

.02 Elektro- materiell % 110 000,-   

.03 VVS- materiell % 110 000,-   

.04 Transport-/ krantjeneste % 30 000,-   

.05 Maskinleie % 20 000,-   

Sum overføres til prissammendrag kap. F1 pkt. F.2  

 

F.3 Påslag for side- og underentreprise 
Som prisbærende post skal det her tilbys påslagsprosent for tilførsel av side- og 
underentrepriser. Det er satt opp en mengde som påslaget skal regnes ut ifra, og sum overføres 
til prissammendrag F1 pkt. F.3 

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Påslagsprosent Sum 

1.1 Tiltransport     

.02 Underentrepriser % 150 000,-   

.03 SE med fremdriftsansvar % 250 000,-   

.05 Full tiltransport av SE % 350 000,-   

Sum overføres til prissammendrag kap. F1 pkt. F.3  

 

Nedenfor oppgis underentreprenører som inngår i tilbudet/ kontrakten, og som vil bli benyttet 
ved utførelse av de respektive fagområder. Underentreprenører vil inngå i vurderingen ved 
tildeling av kontrakt, og det er ikke tillatt å endre underentreprenører etter gitt tilbud uten 
skriftlig godkjenning fra oppdragsgiver. 

Fagområde Underentreprenør 

ARK  

RIB  

RIBr  

RIAku  

RIByFy  

Grunnarbeider  

Sanitær  

Varme  

Ventilasjon  
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Elkraft  

Automatikk  

Lås, beslag, dørautomatikk og 
adgangskontroll 

 

 

F.4 Opsjoner 
For beskrivelse av opsjoner henvises til funksjonsbeskrivelse Kap. 8. Vedlegg V6. 

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Sum

1.0 Opsjon nr. 1.1 RS 1  
2.0 Opsjon nr. 1.2 RS 1  

3.0 Opsjon nr. 2.1 RS 1  

4.0 Opsjon nr. 2.2 RS 1  

5.0 Opsjon nr. 3 RS 1  

6.0 Opsjon nr. 4 RS 1  

Sum overføres til prissammendrag kap. F1 pkt. F.4  

 
 F.5 Regulering 

Prisregulering skal være fast i hele byggeperioden. Herunder bes totalentreprenør å oppgi fast 
prisregulering. Sum føres i prissammendrag pkt. F.5 

 

Fast prisregulering …………………………… kr. ekskl. mva  

(Overføres til prissammendrag kap.F1 pkt. F.5) 

 

 

 




