Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord plan- og driftsstyre
Otertiden 3, Rådhuset
19.09.2016
15:30

Dette er et ekstra Plan- og driftsstyremøte og vedlegg vil bli ettersendt/ delt ut på møtet.
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til
post@storfjord.kommune.no
Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.

Hatteng, 15.09.16
Maar Stangeland
Leder

Charlotte Heimland
Utvalgssekretær

-1-

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 43/16

Skisseprosjekt - Nye Valmuen arbeids og
aktivitetssenter

2016/644

PS 44/16

Skisseprosjekt – Nytt sykehjem på Åsen

2016/104

-2-

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/644 -1

Arkiv:

614

Saksbehandler: Trond-Arne Hoe
Dato:

15.09.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
43/16

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre
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Skisseprosjekt - Nye Valmuen arbeids og aktivitetssenter
Saksopplysning
Den gamle Valmuen verksted med brukergrupper for arbeidsopplæring og aktivitets senter brente ned i
2014. Den nye Valmuen skal bygges opp på samme område på Oteren industriområde i Storfjord
kommune.
Forprosjekt
Brukergruppa har sammen med styringsgruppa jobbet parallelt under perioden 2015- 2016 med prosjektere
arealene i Valmuen arbeids og aktivitets senter til et funksjonelt uteområde, god infrastruktur samt ta
hensyn til brukergruppenes arbeidsmiljø. Det har også blitt prosjektert arealer for voksenopplæringa
med tilhørende kontor arealer. Brukergruppa har lagd et romprogram sammen med arkitekt
Amundsen.
Anbudsunderlaget for Valmuen arbeids og aktivitets senter er nå ferdig for å sendes ut på anbud . Det
er ønskelig at Plan og driftsstyre gir fullmakt til å lyse ut anbud basert på anbudsgrunnlaget.

Vurdering
Forprosjektet er nå ferdigstilt med de grupper som skal bruke valmuen, og det har blitt prosjektert en
forbindelsesgang mellom nye Valmuen og Lyngsalpan vekst. Dette for at oppnå et effektivt samarbeid
mellom partene. Da den nye bygningen kommer til å stå litt på siden av gammel bygning må trase for
vannledning legges om. Avløp kan gå i eksisterende trase. Parkeringsareal blir hvor den gamle
bygningen stod.

Rådmanns innstilling
Storfjord plan og drift styre godkjenner framlagte forprosjekt for et nytt valmuen opplæring og
aktivitets senter på Oteren industri område.
Etter at saken vært på anbudsrunde skal kostnader redevises i kommunestyre for vedtak om ev.
låneopptak ut over forsikringssum.
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1 TILBUDSINNBYDELSE
1.1

INNBYDELSE

På vegne av Storfjord kommune, inviteres det til konkurranse vedrørende

Prosjekt: Valmuen arbeids- og aktivitetssenter
Arbeidene utføres som Totalentreprise - alle fag.
1.2

VALMUEN ARBEIDS- OG AKTIVITETSSENTER

Tilbudskonkurransen omfatter nybygg for Valmuen arbeids- og aktivitetssenter i en etasje. Anlegget
bygges med direkte tilknytning til et eksisterende bygg for Lyngsalpen Vekst. Bygget vil bli synlig fra
nye E6 som er planlagt lagt lenger ned i dalen, og byggets arkitektur skal bidra til økt synlighet for
Valmuen som en utadrettet bedrift.
1.2.1

Byggetomta

Arbeids- og aktivitetssenteret er planlagt plassert på en tomt tilhørende Storfjord kommune i nærheten
av Fellesvaskeriet på Oteren. Tomten er i dag dels åpen plass og dels tett krattskog så må ryddes ifm.
bygging.
1.2.2

Adkomst og utomhusarbeider

Adkomst til Valmuen arbeids- og aktivitetssenteret skjer hovedsakelig med bil. Trafikkarealene er i
hovedsak asfalterte arealer. Bygningen vil ha flere innganger avhengig av de forskjellige aktiviteter
som skal foregå. Det skal etableres uteplass mot syd som er til dels skjermet for biltrafikk.
Hovedatkomsten vil være foran byggets nordvest side i tilknytning til Lyngsalpen Vekst.
1.2.3

Bygningen

Arbeidene omfatter nybygg for Valmuen arbeids- og aktivitetssenter i en etasje. Anlegget bygges
med direkte tilknytning til et eksisterende bygg for Lyngsalpen Vekst.

Bygget inneholder i hovedtrekk bruktbutikk, kjøkken, arbeidsstuer og verksted,
undervisnings- og grupperom, spiserom, kontorer, garderober og lagerrom.
Areal er ca. 693 + 55 m² BTA

1.3

TILLEGGSOPPLYSNINGER

Dersom tilbyderen finner at grunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be
om tilleggsopplysninger hos
Storfjord kommune
v/ Ørjan H. Skogmo
senest 8 dager før innleveringsfristen. Alle spørsmål med svar vil bli distribuert til samtlige
tilbydere senest 6 dager før innleveringsfristen

Sweco Norge AS
Arkitektkontoret Amundsen AS
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1.4

ANSKAFFELSESPROSEDYRE

I samsvar med bestemmelsene i Forskrift om offentlige anskaffelser vil konkurransen bli gjennomført
som åpen konkurranse - Totalentreprise. Det vises i denne sammenheng til kap. vedrørende
Konkurranseregler i Bok 0.

1.5

KONKURRANSEGRUNNLAGET

Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget:
1. Bok 0 – generelle bestemmelser med henvisninger og vedlegg.
2. Tilbudsbeskrivelse med innbydelse og fagbeskrivelse
3. Tilbudstegninger
4. Brannstrategi-notat

1.6

UTVELGELSESKRITERIER / KVALIFIKASJONSKRAV
a) Det stilles krav om at tilbyder skal ha tilfredsstillende soliditet og finansiell stilling, samt
at han skal drive i henhold til norske lover og forskrifter. Dette skal dokumenteres ved
innlevering av følgende:
1. Firmaattest
2. Skatteattest merverdiavgift og skatter (ikke eldre enn 6 måneder)
3. Siste 3 års regnskap
b) Det stilles krav om at tilbyder skal ha et internkontrollsystem som oppfyller norske lover
og forskrifter. Dette skal dokumenteres ved innlevering av følgende:
1. HMS-egenerklæring (i samsvar med krav i lov om offentlig anskaffelser, ikke eldre
enn 6 måneder)
c) Det stilles krav om at tilbyder skal ha tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppdraget som
Totalentreprenør. Dette skal dokumenteres ved innlevering av
1. Dokumenter som sannsynliggjør at tilbyderen og hans underentreprenører innehar
kompetanse tilsvarende sentral godkjenning innenfor relevante områder for utførelse
av de aktuelle byggearbeidene:
- Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 2
- Brannalarm, nødlys og ledesystem. Tiltaksklasse 2.
- Sanitær-, varmeinstallasjoner inkl. bunnledninger. Tiltaksklasse 2.
- Ventilasjonsanlegg. Tiltaksklasse 2

Plan- og bygningsloven krever ansvarsrett for utførelsen av byggingen. Det skal i tilbudsbrevet legges
frem oppgave over navngitte firmaer for de ulike funksjonene, og det skal angis om firmaene har
sentral godkjenning for de aktuelle arbeidene. Hvis ikke skal det sannsynliggjøres at det kan
dokumenteres nødvendige kvalifikasjoner og systemer for erklæring av ansvarsrett.

Sweco Norge AS
Arkitektkontoret Amundsen AS
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1.7

TILDELINGSKRITERIER

Følgende tildelingskriterier vil bli lagt til grunn ved valg av tilbud:

Kriterier

Dokumentasjon

Pris (kontrollregnet)

Tilbudsskjema

Forbehold

Tilbudsbrev

Det gjøres oppmerksom på at oppdragsgiver forbeholder seg retten til, der det praktisk er mulig, å
skjønnsmessig prise evt. forbehold som ikke er priset fra tilbyders side. Prisen på slike forbehold vil
bli lagt til tilbudssummen ved vurderingen av tilbudene.

1.8

VEDLEGG TIL TILBUDET

Følgende dokumenter skal vedlegges tilbudet:
1. Attest vedr. betalte skatter og avgifter, jfr. Anskaffelsesforskriftenes § 8-7.
a. Attest utstedet av kemner/kommunekasserer.
b. Attest fra fylkesskattekontoret (skattefogden)
2. HMS - egenerklæring, jfr. Anskaffelsesforskriftenes § 8-8
3. Dokumentasjon som viser at tilbyder har sentral godkjenning eller at tilbyder tidligere har fått
lokal godkjenning i henhold til Plan- og bygningslovens i de aktuelle godkjenningsområder.
4. Oversikt over alle relevante arbeider utført de siste 3 år med angivelse av arbeidenes verdi og
tidsrom samt referanseperson hos de aktuelle byggherrer. For relevante prosjekter vedlegges i
tillegg referanser fra aktuelle byggherrer – for eksempel evalueringsrapporter. NB! Hvis det ikke
vedlegges evalueringsrapporter fra de aktuelle byggherrene vil oppdragsgiver kunne innhente
opplysninger fra en eller flere av byggherrene om arbeidene er utført fagmessig og om arbeidene
er gjennomført på en tilfredsstillende måte i forhold til omgivelsene (trafikk, naboer, bedrifter,
andre entreprenører etc.) og i forhold til avtalt framdrift.
5. Oversikt over arbeidsstyrke inkl. antall medarbeidere i den administrative ledelse samt en oversikt
over maskiner som tilbyder disponerer.
6. Beskrivelse/organisasjonskart som viser hvordan arbeidene vil bli organisert og hvem som skal
lede arbeidene (ned til basnivå). Hvis deler av arbeidene skal utføres av andre, for eksempel av
underentreprenører, skal også disse arbeidene inngå i beskrivelsen.
7. Siste 3 års regnskap. NB! Oppdragsgiver vil kunne innhente kredittopplysninger og
forretningsinformasjon om tilbyder. Oppdragsgiver forbeholder seg også retten til å be om en
økonomisk vurdering fra tilbyders bankforbindelse.
8 Beskrivelse som viser hvordan kvalitetskontrollen vil bli utført og hvem som er ansvarlig for
gjennomføring av kvalitetskontrollen.

1.9

ENTREPRISEFORM

For denne entreprise vil tilbyder bli Totalentreprenør, jfr. Kontraktsbestemmelsene Bok 0.

Sweco Norge AS
Arkitektkontoret Amundsen AS
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1.10 FRAMDRIFT
Hvis ikke annet blir avtalt skal arbeidene starte umiddelbart etter bestilling (enten ved eget
bestillingsbrev eller ved underskriving av kontrakt), og leveringstiden regnes fra bestillingsdato. Etter
oppstart forutsettes det at arbeidene tilpasses de øvrige byggearbeidene og går kontinuerlig (eksklusiv
avtalt ferie) fram til overlevering.
Det forutsettes kortest mulig byggetid på kontraktsarbeidet og på eventuelle delfrister.
Generelt forutsettes det at byggherren kan kreve at delfrister og sluttfristen skyves ut i tid.
Antydet tidspunkt for byggestart: November / desember 2016.

1.11 TILBUDSBEFARING
Tilbudsbefaring blir holdt:

Mandag 19.09. 2016 kl. 12:30

Sted for oppmøte:

Storfjord kommune – Rådhuset på Hatteng

1.12 INNLEVERING
Tilbudet skal leveres på papir i lukket konvolutt. I tillegg leveres CD plate eller stikk med

samtlige dokumenter.
Konvolutten skal være uten firmanavn, logo el. og alt skal være tydelig merket med:

Prosjekt Valmuen arbeids- og aktivitetssenter
TILBUD - TOTALENTREPRISE

(NB! Tilbud som blir åpnet pga manglende eller uklar merking kan bli avvist.)

Tilbudet skal sendes / leveres til:

Storfjord kommune
Rådhuset Hatteng
9046 Oteren
1.13 TILBUDSFRIST
Komplett tilbud skal være registrert på innleveringsstedet innen:

Torsdag 27.10. 2016 kl. 13.30
1.14 TILBUDSÅPNING
Åpning vil finne sted samme dag 27.10.2016 kl. 14.00

Sweco Norge AS
Arkitektkontoret Amundsen AS
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1.15 GODKJENNING
Storfjord kommune forbeholder seg retten til å godkjenne hvilket som helst av tilbudene eller
forkaste samtlige, uten at dette skal gi grunnlag for noen form for krav om erstatning.
Storfjord kommune forbeholder seg retten til når som helst – uten nærmere grunn – å avslutte
forespørselsprosessen.
1.16 VEDSTÅELSESFRIST
Tilbudet er bindende i 90 kalenderdager fra tilbudsfristens utløp.
Hatteng, september 2016
Storfjord kommune

Ørjan H. Skogmo
(sign)
Prosjektleder

Sweco Norge AS
Arkitektkontoret Amundsen AS
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2 TEGNINGSLISTE
2.1

TEGNINGER

Følgende tilbudstegninger utarbeidet av Arkitektkontoret Amundsen AS er en del av
konkurransegrunnlaget:

Tegn. nr.

Tittel

Målestokk

Dato

A10-01

Situasjonsplan

1:500

01.09.2016

A22-01

Plan 1

1:100

01.09.2016

A22-02

Plan loft

1:100

01.09.2016

A22-03

Takplan

1:200

01.09.2016

A23-01

Møbleringsplan

1:100

01.09.2016

A24-01

Gulvbehandlingsplan

1:200

01.09.2016

A25-01

Himlingsplan

1:200

01.09.2016

A30-01

Snitt A og B

1:100

01.09.2016

A40-01

Fasade Nord og Sør

1:100

01.09.2016

A40-02

Fasade Øst og Vest

1:100

01.09.2016

A51-01

Vertikale prinsippdetaljer

1:20

01.09.2016

Sweco Norge AS
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3 TILBUDSSKJEMA
Sammenstilling av tilbudets hovedposter
Vi bekrefter at vi har satt oss nøye inn i konkurransegrunnlaget og alle stedlige forhold og tilbyr oss å
levere de komplette entreprisearbeider for:

1.1

Kapitalytelser, rigg og drift

kr

1.2

Regningsarbeid

kr

1.3

Prosjektering

kr

1.4

FDV dokumentasjon

kr

2

Bygningsmessige arbeider

kr

3

VVS installasjoner

kr

4

El - kraft

kr

5

Tele og automatisering

kr

7

Utendørsanlegg

kr

Sum eks. mva.

kr

25 % mva

kr

TILBUDSSUM

kr

3.1

TILBUDT FRAMDRIFT

Kfr. pkt. 1.10 Framdrift.
De beskrevne arbeider tilbys ferdigstilt i løpet av:..…………… kalenderdager.

3.2

LØNNS- OG PRISENDRING

Kontraktsum reguleres ikke for endringer i lønns eller prisnivået.

3.3

KVALIFIKASJONER

Våre kvalifikasjoner er dokumentert i følgende vedlegg til tilbudet kfr. pkt. 1.5:


Attest vedr. betalte skatt og avgifter:

Vedlegg nr.: …….



HMS - egenerklæring:

Vedlegg nr.: …….

Sweco Norge AS
Arkitektkontoret Amundsen AS
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Sentral godkjenning datert:

Vedlegg nr.: …….



Dokumentasjon av lignende arbeider utført de siste 3 år:

Vedlegg nr.: ……



Oversikt over arbeidsstyrke inkl. administrasjonen og maskiner:

Vedlegg nr.: ……



Beskrivelse / organisasjonskart for arbeidene:

Vedlegg nr.: …….



Siste 3 år årsregnskap

Vedlegg nr.: ……..



Beskrivelse for kvalitetskontroll

Vedlegg nr.: ……..

3.4

UNDERENTREPRENØRER

Tilbyder vil benytte følgende underentreprenører:
Underentreprenør

3.5

Arbeidets art

LEVERANDØRER

Tilbyder vil benytte følgende leverandører til følgende leveranser:
Leverandør

3.6

Leveransens art

GARANTIER

Garanti vil bli stillet gjennom: ………………………………………………

Sweco Norge AS
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3.7

RÅDGIVERE

Entreprenør skal oppgi hvilke rådgivere som skal benyttes for prosjekteringsarbeidene.
Arkitekt: ..................................................................................................................
Rådgivende ingeniør byggeteknikk: ........................................................................
Rådgivende ingeniør VVS-teknikk: .........................................................................
Rådgivende ingeniør EL-teknikk: ............................................................................
Rådgivende ingeniør brannteknikk: .........................................................................
Andre: ......................................................................................................................

3.8

PROSJEKTADMINISTRASJON BESKRIVELSE

Den faste prosjektadministrasjon vil være:
Prosjektleder: ...........................................................................................................
Ansvarlig anleggsleder: ...........................................................................................

3.9
3.9.1

REGNINGSARBEIDER
Generelt

Satser beskrevet i kap. 01 gjelder for endringsarbeider uten forskjell om arbeidene er utført av
tilbyders egne arbeidere og maskiner eller om arbeidene er utført av underentreprenør eller andre
innleide.
Regningsarbeid gjøres opp etter attesterte timelister og attesterte bilag for materialer, transporter mv.
For materialer etc. skal det regnes netto kostpris etter at det er gjort fradrag for provisjoner og
rabatter. Byggherren kan kreve at timelister skal forelegges byggherren eller dennes representant
daglig for attestasjon.
Det vises til eget kapittel 1.2 Regningsarbeid under pkt. 5 FAGKAPITLER.

Sweco Norge AS
Arkitektkontoret Amundsen AS
-14-

Side 12 av 14

Storfjord kommune

Prosjekt: Valmuen arbeids- og aktivitetssenter - Totalentreprise
3.10 FORBEHOLD
(Kryss av)
 Det tas ingen forbehold.
 Det tas.............forbehold som er nærmere listet opp i tilbudsbrevet.

3.11 UNDERSKRIFT
Dette tilbud er supplert med eget forpliktende tilbudsbrev datert: ______________
NB! Hvis det ikke leveres eget tilbudsbrev oppfattes Bok 0 som vårt tilbudsbrev.

Firma:

________________________________________

Kontaktperson:

________________________________________

Adresse:

________________________________________

Telefon:

________________ E-post:_________________

Sted .....................................

Dato ................2016

________________________
Tilbyders underskrift / firmastempel

Sweco Norge AS
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4 VEDLEGG
Følgende dokumenter er vedlagt:
1. Tegninger listet opp i pkt. 2.1
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5 FAGKAPITLER
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1.2.6
Materialer - regningsarbeid ............................................................................................. 10
SUM KAPITTEL 1.2 REGNINGSARBEIDER: .......................................................................... 11
1.3

PROSJEKTERING .............................................................................................................. 12

SUM KAPITTEL 1.3 PROSJEKTERING: .................................................................................. 12
1.4

FDV DOKUMENTASJON .................................................................................................. 13

SUM KAPITTEL 1.4 FDV DOKUMENTASJON: ...................................................................... 13
2.0

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER................................................................................... 14
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20.0
GENERELT ...................................................................................................................... 14
20.1
Belastninger..................................................................................................................... 14
20.2
Beregningskriterier .......................................................................................................... 14
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GRUNN OG FUNDAMENTER .......................................................................................... 14
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Generelt ........................................................................................................................... 14
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Klargjøring av tomt ......................................................................................................... 15
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21.6
Fundamenter .................................................................................................................... 15
21.7
Drenering......................................................................................................................... 15
Sammendrag kapittel 21 GRUNN OG FUNDAMENTER ........................................................... 16
22
BÆRESYSTEM ................................................................................................................... 17
22.0
Generelt ........................................................................................................................... 17
22.2
Treleddrammer ................................................................................................................ 17
22.3
Bjelke- og søylesystemer ................................................................................................ 17
22.4
Avstivende konstruksjoner .............................................................................................. 18
Sammendrag kapittel 22 BÆRESYSTEM .................................................................................... 18
23
YTTERVEGGER ................................................................................................................. 19
23.0
Generelt ........................................................................................................................... 19
23.1
YV-01 Yttervegg med trekledning. ................................................................................. 19
23.2
YV-02 Yttervegg som uisolert skjerm ............................................................................ 20
23.3
YV-03 Yttervegg forbindelseskorridor ........................................................................... 20
23.4
Vinduer, ytterdører og glassfasader................................................................................. 20
Sammendrag Kapittel 23 YTTERVEGGER ................................................................................. 22
24
INNERVEGGER .................................................................................................................. 23
24.0
Generelt ........................................................................................................................... 23
24.1
Tette vegger ..................................................................................................................... 23
24.3
Dører og glassfelt ............................................................................................................ 24
24.4
Foldevegger ..................................................................................................................... 24
Sammendrag kapittel 24 INNERVEGGER ................................................................................... 25
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25
DEKKER ............................................................................................................................... 26
25.0
Generelt ........................................................................................................................... 26
25.1
Primærkonstruksjon ........................................................................................................ 26
1.2.1
Dekke over plan 1 i området med teknisk rom på loftet. ............................................. 26
25.2
Golv på grunn .................................................................................................................. 26
25.3
Banebelegg av vinyl ........................................................................................................ 26
25.4
Linoleumsbelegg ............................................................................................................. 27
25.5
Himling ........................................................................................................................... 27
Sammendrag kapittel 25 DEKKER ............................................................................................... 28
26
YTTERTAK.......................................................................................................................... 29
26.0
Generelt ........................................................................................................................... 29
26.1
Takvinduer ...................................................................................................................... 29
26.2
Taktekking....................................................................................................................... 29
26.4
Skjermtak langs akse A ................................................................................................... 30
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Sammendrag kapittel 26 YTTERTAK .......................................................................................... 30
27
INVENTAR OG UTSTYR .................................................................................................. 31
27.0
Generelt ........................................................................................................................... 31
27.1
Kjøkken. .......................................................................................................................... 31
27.2
Storkjøkken ..................................................................................................................... 31
27.3
Sanitærutstyr ................................................................................................................... 32
27.4
Skapinnredninger og hyller. ............................................................................................ 32
27.5
Skilting ............................................................................................................................ 32
27.8
Fotskraperist .................................................................................................................... 33
Sammendrag kapittel 27 INVENTAR OG UTSTYR .................................................................... 33
28
TRAPPER, BALKONGER ................................................................................................. 34
28.0
Generelt ........................................................................................................................... 34
28.1
Utvendig trapp ................................................................................................................. 34
Sum kapittel 28 TRAPPER OG REKKVERK .............................................................................. 34
SUM KAPITTEL 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ........................................................... 35
3 VVS-INSTALLASJONER ...................................................................................................... 36
30

GENERELT .......................................................................................................................... 36

31
SANITÆR ............................................................................................................................. 40
310 Orientering .......................................................................................................................... 40
311 Bunnledninger. .................................................................................................................... 40
312 Ledningsnett........................................................................................................................ 40
313 Armatur og utstyr. ............................................................................................................... 42
314 Utstyr for sanitærinstallasjoner. .......................................................................................... 42
315 Isolasjon. ............................................................................................................................. 44
317 Merking. .............................................................................................................................. 44
319 Overlevering ....................................................................................................................... 44
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36
VENTILASJON .................................................................................................................... 45
360 Generelt. .............................................................................................................................. 45
361 Kanalanlegg. ....................................................................................................................... 45
362 Luftfordelingsutstyr. ........................................................................................................... 45
363 Luftbehandlingsutstyr. ........................................................................................................ 46
364 Isolasjon. ............................................................................................................................. 47
369 Overlevering ....................................................................................................................... 47
SUM KAPITTEL 3 VVS – INSTALLASJONER ........................................................................ 47
4 ELKRAFT ................................................................................................................................ 48
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40
ELKRAFT GENERELT...................................................................................................... 48
401 Generelt............................................................................................................................... 48
402 Forskrifter, standarder og retningslinjer.............................................................................. 48
403 Tekniske krav:..................................................................................................................... 48
404 Merking. .............................................................................................................................. 49
405 Bygningsmessige arbeider for elektro................................................................................. 49
408 Anleggsdokumentasjon og sluttkontroll. ............................................................................ 49
41
BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT ................................................................... 50
411 System for kabelføringer..................................................................................................... 50
412 Systemer for jording. .......................................................................................................... 50
43
LAVSPENTFORSYNING ................................................................................................. 51
431 Elkraftinntak ....................................................................................................................... 51
432 Hovedfordeling ................................................................................................................... 51
433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk. .............................................................................. 52
44
LYS ........................................................................................................................................ 54
443 Nødlysutstyr. ....................................................................................................................... 56
45

VARMEANLEGG ................................................................................................................ 57

SUM KAPITTEL 4 ELKRAFT ..................................................................................................... 58
5 TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER ................................................... 59
50

GENERELLE BESTEMMELSER ..................................................................................... 59

51
BASISINSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING.............................. 60
511 Systemer for kabelføring..................................................................................................... 60
512 Jording ................................................................................................................................ 60
514 Inntakskabel for Ekom anlegg ............................................................................................ 60
515 Telefordelinger.................................................................................................................... 60
52
INTEGRERT KOMMUNIKASJON .................................................................................. 61
521
Kabling for IKT............................................................................................................... 61
522 Nettutstyr. ........................................................................................................................... 62
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53
Telefoni og personsøking ..................................................................................................... 62
534 Systemer for porttelefon ..................................................................................................... 62
54
ALARM OG SIGNAL ......................................................................................................... 63
542 Brannalarm.......................................................................................................................... 63
543 Adgangskontroll og innbruddsanlegg. ................................................................................ 63
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56
AUTOMATISERING .......................................................................................................... 64
560 Generelt elektro................................................................................................................... 64
SUM KAPITTEL 5 TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER ........................ 64
7 UTENDØRS ANLEGG ........................................................................................................... 65
71

Utomhusarbeider .................................................................................................................. 65

73

UTENDØRS VVS ................................................................................................................. 67

74
UTENDØRS ELKRAFT...................................................................................................... 68
740 Generelt. .............................................................................................................................. 68
SUM KAPITTEL 7 UTENDØRS ANLEGG ................................................................................ 68
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1.1

Spesifikasjon

KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT

Denne byggesaken er organisert som en totalentreprise.
Bygningsentreprenøren har ansvaret for en felles rigg, og det fremgår av den beskrivelsen hvilke
ytelser underentreprenørene vil få fra totalentreprenøren. Dersom totalentreprenøren mener det er
forhold som ikke er tilstrekkelig ivaretatt i den beskrevne riggen, må dette spesifiseres og prises i
dette kapitlet.
SHA er et sentralt punkt i gjennomføringen av alle byggearbeidene. Det tenkes at
bygningsentreprenøren skal være hovedbedrift i henhold til byggherre-forskriftene, og også ivareta
og bekoste oppgaven som SHA-koordinator i detaljprosjekteringen. Alle kostnader i forbindelse
med bygningsentreprenøren sine arbeider med HMS skal være inkludert i de enkelte kapitlene eller
medtatt særskilt i rigg og drift av byggeplassen.
Rent bygg er også en viktig del av rigg og drift og det vises i den forbindelse til eget kapitel.
Utgifter til rent bygg skal være inkludert i de enkelte kapitlene eller medtatt særskilt i rigg og drift
av byggeplassen.
1.1.1

Forsikring og sikkerhetsstillelse

Gjelder samtlige forsikringer og sikkerhetsstillelser for denne
entreprisen.
RS:
1.1.2

Planlegging av kontraktsarbeidet

Omfatter planlegging av kontraktsarbeidet i denne entreprisen
i samsvar med Norsk Standard og det som fremkommer av de
samlede tilbudsdokumentene.
RS:
1.1.3

Tilrigging av byggeplass

Omfatter fullstendig rigging av byggeplassen i samsvar med
Norsk Standard og det som fremkommer av de samlede
tilbudsdokumentene.
RS:

1.1.4

Drift av byggeplass

allmNO 2009-02-23

Omfatter komplett drift av byggeplassen i samsvar med Norsk
Standard og det som fremkommer av de samlede
tilbudsdokumentene.
RS:
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Spesifikasjon

Kvalitetssikrende tiltak

Omfatter ytelser i forbindelse med byggrenhold og eventuell
provisorisk tetting og fuktbeskyttelse i henhold til Norsk
Standard og det som fremkommer av de samlede
tilbudsdokumentene.
RS:
1.1.6

Nedrigging av byggeplass

Omfatter fullstendig nedrigging av byggeplassen og
opprydding i samsvar med Norsk Standard og det som
fremkommer av de samlede tilbudsdokumentene.
1.1.7

RS:

Avsluttende dokumentasjon

Det skal ved avslutningen av prosjektet leveres komplett
FDV-dokumentasjon med as-built-tegninger, oppgave over
alle produkter som er benyttet, farger og materialer og alle
aktuelle spesifikasjoner og bruksanvisninger. All informasjon
skal være på et skandinavisk språk.
All dokumentasjon skal leveres som et sett papirkopier i
ringperm samt 1 stk CD-plate med alle dokumenter i pdfformat.
RS:

SUM KAPITTEL 1.1 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT
KR
____________________
(Overføres til prisskjema)
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1.2

REGNINGSARBEIDER
I kapitlet skal det oppgis timepriser for ulike typer mannskaper og
maskiner. Timepriser skal være inkl. alle utgifter (lønn, sosiale
utgifter, tariffestet godtgjørelse av alle slag, rigg og drift,
administrasjon, fortjeneste o.l.) Alt føres til sum og vil bli tatt med i
evalueringen av tilbudene, men kapitlet tas ikke med i
bestillingen.

1.2.1

Timepris prosjektering
a) Arkitekt

kr ………………

b) Rådgivende ingeniør

kr ……………....

c) Andre

kr ……………….

1.2.1.1 Regningsarbeid arkitekt: 100 timer x …………. = kr …………………….
(Føres til Sum kapittel 1.2)
1.2.2

Timepris stabspersonell
a)

Timesats for prosjektleder

kr ……………

b)

Timesats for ingeniør

kr ……………

c)

Timesats for anleggsleder

kr ……………

d)

Timesats for formann

kr ……………

e)

Timesats for bas

kr ……………

allmNO 2009-02-23

1.2.2.1 Regningsarbeid prosjektleder: 25 timer x ………….= kr ……………….
(Føres til Sum kapittel 1.2)
1.2.2.2 Regningsarbeid ingeniør:
(Føres til Sum kapittel 1.2)

25 timer x ………….= kr …………………….
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1.2.3

Timepris bygningsarbeider
Det forutsettes samme timesats for bygnings-arbeidere innenfor
følgende fagområder:
Betongarbeider inkl. graving for
fundamenter
Stålarbeider
Tømrer- og snekkerarbeider
Pussarbeider
Taktekkingsarbeider
Blikkenslagerarbeider
Maler- og golvbeleggarbeider
a)

Timesats for fagarbeider

kr ……………

b)

Timesats for lærling eller hjelpearbeider

kr ……………

1.2.3.1 Regningsarbeid fagarbeider: 100 timer x ………….= kr ……………………
(Føres til Sum kapittel 1.2)
1.2.4

Arbeidere tekniske fag
Det forutsettes samme timesats for arbeidere innenfor følgende
fagområder:
Elektro
Røranlegg
Ventilasjonsanlegg
Automasjon
a) Timesats for fagarbeider

kr …………….

b) Timesats for lærling eller hjelpearbeider

kr ……………

allmNO 2009-02-23
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(Føres til Sum kapittel 1.2)
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Timesats maskiner
Timesats for maskiner inkl. fører med alle kostnader.
a) Lastebil 10 m³

kr ………………

b) Gravemaskin 15 – 19 tonn

kr ………………

c) Hjullaster 15 tonn

kr ………………

d) Mobilkran 70 - 80 tonn

kr ………………

1.2.5.1 Regningsarbeid gravemaskin: 25 timer x ………= kr …….………………..
(Føres til Sum kapittel 1.2)
1.2.6

Materialer - regningsarbeid
Gjelder materialer ved utførelse av regningsarbeider. Det skal
oppgis påslagsprosent for materialprisen, og i summen skal
oppgis brutto materialpris (selvkost x påslagsprosent)
Påslagsprosent: .............
Beløp (mengde) x påslagsprosent
Eksempelvis ved påslag 10 % multipliseres
materialprisen med 1,1.
= kr …………………….

allmNO 2009-02-23

1.2.6.1 Materialer og påslag kr 100.000 x ……….
(Føres til Sum kapittel 1.2)
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SUM KAPITTEL 1.2 REGNINGSARBEIDER
1.2.1.1

Regningsarbeid arkitekt

kr: …………………………

1.2.2.1

Regningsarbeid prosjektleder

kr ………………………….

1.2.2.2

Regningsarbeid ingeniør

kr …………………………

1.2.3.1

Regningsarbeid fagarbeider

kr ………………………….

1.2.4.1

Regningsarbeid fagarbeider

kr …………………………

1.2.5.1

Regningsarbeid gravemaskin

kr …………………………

1.2.6.1

Materialer og påslag

kr ………………………….
_______________________

SUM KAPITTEL 1.2 REGNINGSARBEIDER:
KR
________________________

allmNO 2009-02-23

(Overføres til prisskjema)
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1.3

Spesifikasjon

PROSJEKTERING
Totalentreprenøren må engasjere profesjonelle
prosjekteringsfirmaer innenfor alle aktuelle fagområder så som
arkitekt, byggeteknikk, brann, VVS, elektro, etc., og det skal
utarbeides arbeidstegninger på alle arbeider og revisjoner og
tegningsflyt skal være i henhold til anvisninger i Norsk Standard.
De prosjekterende skal ha ansvar som PRO ihht Plan- og
Bygningsloven, og entreprenøren må sørge for nødvendig
koordinering av prosjekteringen. Tegninger og beregninger skal
fremlegges byggherre i god tid før arbeidene startes og materiell
bestilles. Tegninger og skjemaer skal utarbeides i dwg-format.
Det skal utarbeides snitt og 3D- profiler/tegninger av bygg og
tekniske installasjoner.
Prosjektet skal gjennomføres i henhold til gjeldende lover og
forskrifter. Alle relevante krav som stilles fra offentlige
myndigheter, skal gjelde som en del av kontraktsforpliktelsene, og
det skal utarbeides alle nødvendige arbeidstegninger inkl. detaljer
for gjennomføringen av byggesaken, og totalentreprenøren
forelegger disse for byggherren for kontroll. Slik kontroll overfører
imidlertid ikke ansvar. Etter avsluttet bygging skal det som del av
prosjekteringen leveres as-built-tegninger som er fullstendig
oppdatert og i samsvar med det ferdige bygget. Kravet til
tegninger gjelder alle fagområdene.
Dokumentasjonen i anlegget skal inneholde alle beregninger,
protokoller, komponentlister, sjekklister, vedlikeholdsplaner osv
I dokumentasjonen skal også være alle nødvendige
risikoanalyser, dokumentasjon på gjennomførte kontroller osv.

SUM KAPITTEL 1.3 PROSJEKTERING:
KR
__________________________
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12 (68)

-29-

Storfjord kommune

Side 13 av 68

Prosjekt: Valmuen arbeids- og aktivitetssenter - Totalentreprise
Post nr.

1.4

Spesifikasjon

FDV DOKUMENTASJON
Totalentreprenøren skal levere en komplett sluttdokumentasjon
for forvaltning, drift og vedlikehold for alle tilhørende
bygningsmessige konstruksjoner og tekniske anlegg.
Dokumentasjonen skal oppfylle kravene i RIFs FDV norm, og for
øvrig tilfredsstille alle krav som sluttdokumentasjon måtte inneha
for et komplett overlevert og igangsatt anlegg for byggherren.
Dokumentasjonen skal ha et format og omfang slik at
internkontrollforskriftens krav i forbindelse med det systematiske
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomhet blir fulgt.
All dokumentasjon skal leveres i papirformat og i elektronisk
format. Distribusjon av tegninger avtales ved oppstart
detaljprosjektering.
Elektronisk format
Alle tegninger og skjemaer leveres i elektronisk form i DWGformat og pdf-format.
All dokumentasjon for øvrig leveres på elektronisk redigerbar form
via Microsoft Word eller Microsoft Excel.
Originale datablader og annen original dokumentasjon kan
leveres på ikke-redigerbar form Acrobat-PDF.
Komponentlister skal inneholde type utstyr, fabrikat, levetid, krav
til vedlikehold etc. Dokumentasjon på Microsoft Excel-format.
Grunnlag for vedlikeholdsplan:
Vedlikeholdsgrunnlag for alle bygningsdeler og komponenter som
krever vedlikehold skal angis i eget skjema.
Alt vedlagt brosjyremateriale skal være på norsk, eller et
skandinavisk språk når norske brosjyrer ikke finnes.

SUM KAPITTEL 1.4 FDV DOKUMENTASJON:
KR
____________________
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2.0

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

20.0

GENERELT

Arbeidene omfatter nybygg for Valmuen arbeids- og aktivitetssenter i en etasje. Anlegget bygges
med direkte tilknytning til et eksisterende bygg for Lyngsalpen Vekst.
Bygget inneholder i hovedtrekk bruktbutikk, kjøkken, arbeidsstuer og verksted, undervisnings- og
grupperom, spiserom, kontorer, garderober og lagerrom.
Det skal etableres uteplass mot syd som er til dels skjermet for biltrafikk. Hovedadkomsten vil være
foran byggets nordvest side i tilknytning til Lyngsalpen Vekst.
20.1

Belastninger

Nyttelaster skal fastlegges i detaljprosjekteringen på grunnlag av NS-EN 1991–1-1:2002+NA:2008
Pkt NA6.3 Nyttelaster – karakteristiske verdier:
Karakteristisk snølast på mark (sk0) er satt til 6,0 kN/m2,
jfr. NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008.
Vindlast bestemmes ut fra NS 1991-1-4:2005+NA:2009.
20.2

Beregningskriterier

Som grunnlag for prosjektering av bærende konstruksjoner benyttes:
NS-EN 1990:2002+NA:2008 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.
Bærende konstruksjoner skal prosjekteres etter aktuelle standarder i NS-EN 199_-serien

For øvrig legges de tekniske bestemmelsene i NS 3420 til grunn.

21

GRUNN OG FUNDAMENTER

21.0

Generelt

allmNO 2009-02-23

Utførende entreprenør skal gjennomføre nødvendige geotekniske undersøkelser / vurderinger av
byggegrunnen for fastleggelse av tillatte grunnspenninger for fundamenteringen.
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Spesifikasjon

Utførende entreprenør skal også sørge for at grunnforholdene vurderes med tanke på frostsikring og
telefarlighet.
21.1

Klargjøring av tomt

Omfatter all klargjøring av tomt i entreprise.
Eventuell tilleggsplanering av tomten tas med i denne posten.
21.2

Byggegrop

Denne post omhandler graving og eventuell sprenging.
Gravemasser legges i depot på tomteområdet for senere bruk i fyllinger.
Utgravd planum rettes av før det legges en fiberduk. På fiberduken legges det 200 mm pukk som
kapilærbrytende lag.
21.6

Fundamenter

Bygget direktefundamenteres. Alle fundamenter frostsikres i henhold til gjeldende krav.
Foran alle inngangsdører skal det være gruber for fotskraperister, som dreneres til grunnen.
Dimensjonerende grunntrykk for fundamentering iht dokumentasjon fra geotekniske undersøkelser.
Valgfri forskaling kan benyttes for overflater som ikke blir synlige eller skal pusses. For øvrig vises
det til beskrevne overflater i kapittel 23 og 24.
Overflatetoleranseklasse E kan benyttes for fundamenter. Kloridklasse og bestandighetsklasse
fastsettes i henhold til gjeldende standarder.
21.7

Drenering

Fuktsikring og radonsikring av bygget utføres i henhold til NBI byggdetaljblad 514.221 og 520.706.
Radonsikring iht pkt 2 b) i detaljblad 520.706 skal utføres som forberedende tiltak.

allmNO 2009-02-23

Spylekummer plasseres med c/c maks 40,0 m. Drensledningene skal minimum ha en diameter på
100 mm, og legges med et fall på 1:200.
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Sammendrag kapittel 21 GRUNN OG FUNDAMENTER
21.1

Klargjøring av tomt.

RS:

21.2

Byggegrop

RS:

21.6

Fundamenter

RS:

21.7

Drenering

RS:
______________________________

KR:
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22

BÆRESYSTEM

22.0

Generelt

Utførende entrprenør er ansvarlig for at alle bærende konstruksjoner prosjekteres og utføres iht til
gjeldende standarder og krav gitt i dette dokumentet.
Det er antatt at utelatelse for jordskjelvdimensjonering kan dokumenteres enten på grunnlag av
grunnakselerasjon for stedet eller med bakgrunn i lette trekonstruksjoner. Utførende entreprenør står
imidlertid ansvarlig for å dokumentere dette, dersom det ikke kan dokumenteres må tilstrekkelig
kapasitet for opptredende seismiske krefter dokumenteres.

Hovedbæresystem utføres som treleddsrammer i limtre.
Takkonstruksjon for hovedtak består av prefabrikkerte, isolerte elementer (Lett-tak, eller
tilsvarende).
Der hovedtaket fortsetter ut over siste treleddsramme, utføres bæring for taket som en
rammekonstruksjon av to limtrestaver med ledd i toppen og et horisontalt strekkbånd. Det
horisontale strekkbåndet holdes opp av en strekkstav som henger fra toppleddet. Konstruksjonen
hviler på søyler i hver ende. Dette gjelder i akse 1-/C-E, 2-/E-G og 6+/C-E. Det står kun søyler i
akse C, E og G.
22.2

Treleddrammer

Treleddsrammene utføres med et tilnærmet ideelt ledd ved foten, og et bolteledd i toppen.
Rammene skal utføres enten med fingerskjøtt hjørne eller som en massiv bue.
22.3

Bjelke- og søylesystemer

Området som skal ha tekniske rom eller føringer på loftet utføres med bæresystem i tre. Det skal
benyttes isolert bindingsverk og isolerte bjelkelag i tre (Moleven S-bjelke, Masonite eller lignende).
Der spennlengder og laster krever det benyttes limtrebjelker.
Yttervegger i akse E og G skal i området med teknisk rom utføres som bærende vegger i
bindingsverk. Se punkt 23.

allmNO 2009-02-23

Innervegger mellom gang og bruksrom, i akse F- og F+ utføres som isolert bindingsverk. Se punkt
24. I forlengelsen av disse veggene mot yttervegg i sør brukes limtrebjelker. Bjelkelaget skal ligge i
samme høyde som limtrebjelkene.
Vegger mellom gang og bruksrom, i akse F- og F+ utføres som isolert bindingsverk. I forlengelsen
av disse veggene mot yttervegg i sør brukes limtrebjelker. Bjelkelaget skal ligge i samme høyde
som limtrebjelkene.
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Bærende konstruksjon for skjermtak langs akse A utføres som et søyle- bjelkesystem i impregnert
limtre. Knutepunkter utføres med innslissede plater og / eller SFS skruer. Søyleføtter utformes slik
at endeveden er luftet og ikke i direkte kontakt med bakken.
22.4

Avstivende konstruksjoner

Avstivning i takplan utføres med skivevirkning i Lett-tak, dersom tilstrekkelig kapasitet ikke kan
dokumenteres må dette løses på annet vis. For eksempel med vindfagverk i takplanene.
Vindkryss i akse A, C, E og G skal føre horisontalkrefter som virker langs bokstavaksene til
grunnen. Mellom hver treleddsramme skal det være en horisontal forbindelse, slik at hver enkelt
ramme er knyttet til vindkryss i aksene nevnt over. Mellom akse 2 og 3 kan dette komme i konflikt
med føringsvei for ventilasjon. Utførende entreprenør er ansvarlig for at dette løses ved
detaljprosjekteringen.
For horisontalkrefter langs tallaksene forutsettes det at treleddsrammene tar opp disse. Dersom
tilstrekkelig stivhet og kapasitet ikke kan dokumenteres må det prosjekteres vindkryss / skiver i
tallaksene.

Sammendrag kapittel 22 BÆRESYSTEM
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23

YTTERVEGGER

23.0

Generelt

Entreprenør skal foreta en energirammeberegning av bygget. Bygget skal energimerkes, se også
kapittel for VVS.
Der det ikke benyttes preaksepterte løsninger, forutsettes detaljene løst i samråd med arkitekt.
Generelt utføres alle yttervegger med u-verdi 0,18 W/m²K. Bruk av miljøvennlige konstruksjoner
kan rettferdiggjøre et lavere varmetap, sett i forhold til et miljøregnskap som omfatter hele
bygningen. I tillegg kan det tas høyde for tekniske bytter i forhold til fordelingen av varmetapet, slik
at en stor andel av vinduer kan kompenseres med økt isolasjonstykkelse i taket, og/ eller
varmegjenvinning på ventilasjonsanlegget. Bygget skal i sin helhet tilfredsstille krav og
anbefalinger i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Alle fuger i yttervegger skal
utføres som 2-trinns tetting. Det vil bli stilt strenge krav til utseende på synlige, elastiske fuger.
Fugene skal ha rette, presise kanter og jevne overflater.
Krav til vinduer, dører og glassfasader:
Når det i etterfølgende poster for vinduer, dører og glassfasader er beskrevet minimum u-verdi,
menes det her en gjennomsnittlig u-verdi for alle vinduer, dører og glassfasader samlet. Det samlede
kravet for åpningene er 0,8 W/m²K eller bedre.
Totalentreprenøren skal medta sikkerhetsglass i de felter hvor det er påkrevd ihht forskriftene.

23.1

YV-01 Yttervegg med trekledning.

Generelt utføres yttervegger som tre yttervegger. Ytterveggene bygges opp som følger, innefra og
ut:
-

allmNO 2009-02-23

-

12 mm kryssfiner med synlig overflate av bjørk
48 mm isolert utforing
ett lag diffusjonstett folie med klemte skjøter
200 mm isolert bindingsverk
utvendig gipsplate
vindtetting med klemte og tapede skjøter
«sløyfelekter» med to lag vertikale spikerslag 48 x 73 mm skrudd til
bakenforliggende stenderverk og avstivet med vinkel til bunn- og toppsvill
lekter for tilfredsstillende trykkutjevning
utvendig ferdig overflatebehandlet Royalbehandlet panel.

Taknedløp føres fra renne til oppstikk i nisje i kledning, dvs at nedløp blir synlig på vegg, i samme
liv som takrenne.
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Det må foretas nødvendig tilpasning/avslutning av yttervegg til lettakselementets avslutning mot
raften. Det må også tas nødvendig hensyn til ytterveggens brannklasse i innvendige hjørner.
Som kledning på utvendig side av yttervegger skal det benyttes upigmentert Royalbehandlet furu.
Panelet skal være stående av type dobbelfalset, med slett overflate på utvendig side, montert med ca
5 mm spalte mellom bordene, 100 mm synlig bordbredde, tykkelse på panelbord skal være
minimum 19 mm. Det skal avsluttes med helt bord inn mot alle vinduer.
Kryssfiner på innvendig side av yttervegger skal være i kvalitet B/BB, og med trekjerne, dvs ikke
kjerne av MDF. Platene monteres i stående format, med forskjøvne horisontale skjøter, og platene
stiftes med dykkert. I overgangen mellom innvendig side vegg og yttertak, legges en stripe av
kryssfiner med bredde ca 50 mm, som en avslutningslist. Kryssfiner skal lakkes 2 strøk med en matt
lakk etter oppsetting.
Det medtas alle nødvendige sviller, losholter og spikerslag inkl. feste og forsvarlig forankring til
fundamenter og bærekonstruksjon. Det skal også medtas nødvendige forsterkninger der det er vist
vinduer, dører eller andre åpninger av en størrelse som gjør det nødvendig.
23.2

YV-02 Yttervegg som uisolert skjerm

I akse G og C mot nord skal det etableres veggfelter i uisolert utførelse. Vegg i akse G skal være en
fortsettelse av ytterveggen for øvrig, utført med 200 mm bindingsverk. Veggen kles på begge sider
med utvendig kledning som beskrevet i foregående post og det skal ikke være synlig overgang mot
tilstøtende yttervegger.
Vegg i akse C utføres som beskrevet foran.
23.3

YV-03 Yttervegg forbindelseskorridor

Yttervegg i forbindelseskorridor utføres som yttervegg med trekledning i tidligere kapittel, men skal
på innvendig side overflatebehandles som innvendige skillevegger med fibergips, sparklet og malt.
Utvendig kledning på forbindelseskorridor skal være slette sementbaserte fasadeplater med fritt
fargevalg etter produsentens standardsortiment.
Yttervegger i område med teknisk rom utføres som bærende vegg. Det samme gjelder yttervegger i
gjennomgang til Lyngsalpan Vekst.

allmNO 2009-02-23

23.4

Vinduer, ytterdører og glassfasader.

Vinduer.
Det skal leveres og monteres vinduer i samsvar med tegningene. Samtlige vinduer leveres som
trevinduer i vakuumimpregnert furu ferdig overflatebehandlet på innvendig side og med lakkert
aluminiumskledning på utvendig side. På innvendig side skal vinduene ha dekkende
malingsbehandling, og på utvendig side skal det i prisen medtas lakkert utførelse med avvikende
farge fra innvendig side. Vinduene skal delvis regnes som åpningsbare, og åpningsbare felter er
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angitt på fasadetegningene. Farger tas ut senere og byggherren skal stå fritt med hensyn til fargevalg
innenfor RAL- og NCS-systemet
Det skal leveres vinduer med U-verdi minimum 0,8. U-verdi skal oppgis ved tilbudsinnleveringen.
Vinduer mot sør og vest skal ha solreflekterende glass med nøytral farge og hvor minimum 70 % av
dagslyset slipper inn (LT = ca 70 %) mens bare ca 30 % av den totale solenergien slipper gjennom
(TST = ca 30 %). Det må også sørges for at vinduene får nødvendig brannklasse i innvendige
hjørner, og dette må ses i sammenheng med eventuell brannklasse på yttervegger i innvendige
hjørner.
Vindusforinger skal utføres med to lag kryssfiner av samme type som veggkledning. Det ene laget
kryssfiner monteres som en ordinær foring ført inn i spor i vinduskarmen. Det andre laget monters
på utsiden av foringen og avsluttes inn mot kryssfiner på vegg. Det andre laget skjuler dermed fuge
mellom foring og veggkledning.
Ved innsettingen av vinduene skal det medtas dytting og både inn- og utvendig fuging.
Fasadekledningen danner belisting på sidene av vinduet ved at panelet monteres som en utvendig
foring inn mot karmen. Denne skal stikke ca 10 mm utenfor vegglivet. Over og under vinduene
skal leveres og monteres vannese/vannbrett av trykkimpregnert treverk beslått med sink. Beslaget
skal ha oppbrett i endene, oppbrett føres opp bak utvendig foring.
Ytterdører
Det skal leveres og monteres ytterdører som angitt på tegningene, og samtlige dører leveres som
isolerte ytterdører i aluminium og glass med brutte kuldebroer og U-verdi min. 0,8. Dørene leveres i
brennlakkert utførelse – både for karmer og dørblad. Det skal leveres rustfrie terskler. Farger tas ut
senere, og byggherren skal stå fritt med fargevalget – innenfor RAL-systemet. Det kan bli valgt
forskjellig farge på inn- og utvendig side av karmene og dørene. Alle dørene leveres komplett med
alle aktuelle beslagvarer inkl. komplett låssystem og om nødvendig åpningsautomatikk. Det skal
benyttes dørvrider i designet ”Coupe” i hele bygget, alle beslagvarer skal være i rustfri utførelse.
Ved innsettingen av dørene medtas justerbare fester, dytting og inn- og utvendig fuging. Innvendige
foringer utføres på samme måte som for vinduer i yttervegger. Utvendig benyttes samme prinsipp
for innsetting som for vinduer.

allmNO 2009-02-23

Glassfasader
Som yttervegger i gavlvegg mot nord fra akse A til E og mot sør mellom akse A og B- samt C+ og
E leveres og monteres glassfasader. Omfanget av glassfasadene fremkommer på fasadetegningene.
Selve glassfasadene skal ha brutte kuldebroer, profiler i lakkert aluminium og U-verdi minimum
0,8. Dører som står i glassfasader skal leveres som en integrert del av fasaden, og alle beslagvarer,
inklusive komplett låssystem, vridere, håndtak og om nødvendig åpningsautomatikk leveres i
samme utførelse som for øvrige dører.
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24

INNERVEGGER

24.0

Generelt

Generelt utføres innvendige skillevegger som ikkebærende vegger med brannklasse og lydklasse i
samsvar med Teknisk Forskrift og tilhørende Norsk Standard.
Innervegger i område med teknisk rom utføres som bærende vegg i bindingsverk.
24.1

Tette vegger

Alle vegger som vises på loftsplan skal føres opp til UK yttertak, i de tilfeller hvor vegger er
plassert under limtrebuer, skal veggen føres opp til UK limtrebue og tilsluttes denne. Der hvor
vegger står under limtrebuer, skal veggene plasseres midt på limtrekonstruksjonen. Det må tas
hensyn til veggenes høyde i forbindelse med dimensjonering av stenderverk, og det er
entreprenørens ansvar å påse at eventuell teleskopløsning ivaretas ved nedbøying. Det er opp til
entreprenøren å bestemme om veggene skal utføres i stenderverk av stålprofiler eller tre.
I prisen for veggene skal medtas åpninger for dører, glasspartier etc. med tilhørende forsterkninger
rundt åpningene. På alle utvendige hjørner av vegger med fibergips skal det medtas
hjørneforsterkninger som innsparkles.
Dert stilles spesielle krav til veggene i tilknytning til følgende rom:
- Arkivrom skal utføres i henhold til arkivforskriften.
Følgende rom utføres som rom for fortrolig samtale i henhold til NS 8175:
- Hvile/sanserom
- Møteplass/dagtilbud eldre
- bad/wc for enetiltak
- Verksted
- Kjøkken og arbeidsstue

allmNO 2009-02-23

Generelt skal innvendige skillevegger kles med fibergipsplate som skjøt- og flekksparkles, pålegges
glassfiberstrie og males 2 strøk. I følgende underordnede rom sløyfes glassfiberstrie:
- Teknisk rom
- Kopi/lager
- Arkiv
- Serverrom
- Lager/sortering
- Lager
- Malerom
- Verksted.
I rom med himling skal glassfibervev avsluttes ca 10 cm over himling. Over denne høyden sløyfes
glassfiberstrie, og vegger behandles ikke.
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I samtlige dusj- og/eller toalettrom med tilhørende forrom/garderobe samt i kjøkken, lager kjøkken
og vaskerom skal innvendige vegger kles med baderomspanel i ensfarget utførelse opp til UK
himling, og entreprenøren medtar underkonstruksjon slik at oppbrett på gulvbelegg kan føres bak
veggkledningen i underkant. Over himling i disse rommene skal veggene sparkles og males som
angitt i avsnittet foran. Det skal regnes med to farger på veggplatene. Det skal overalt fuges med
elastisk fugemasse i hjørner.
Det medtas glassplate mellom kjøkkenbenk og overskap på to stk tekjøkken. Glassplate skal være
malt/farget på baksiden av glasset, og fuges mot benkeplate. Det skal regnes med hulltaking i platen
for stikk på vegg.
24.3

Dører og glassfelt

Generelt skal samtlige innvendige dører leveres som tette dører med plastlaminat overflate, med
fabrikkmalte heltre karmer og lakkert rullestolvennlig terskel i eik. Dørbladene skal leveres med
kanter av lakkert eik. Dørene utstyres med sylinderlås og det medtas komplett låsesystem. Det
benyttes rustfrie beslagvarer, hvor vridere er av designet Coupe. Samtlige beslagvarer medtas i
tilbudet.
Følgende dører skal i tillegg til utførelsen angitt ovenfor ha glassfelt i dørbladet for innsyn:
- Dør til arbeidsstue
- Storkjøkken
- Bruktbutikk fra korridor i akse C/ 2+
Det fremgår av tegningene hvilke rom som også skal ha glassfelt ved siden av dør. Glassfelter skal
ha glass fra gulv til OK dørhøyde, og det skal folieres ihht forskriftskrav med valgfritt motiv.
Karmer på glassfelter skal leveres i samme utførelse som dørkarmer.
Samtlige dører med tilhørende glassfelt leveres med brann- og lydklasse ihht teknisk forskrift og i
samsvar med utførelsen på veggen den/de står i, jfr foregående kapitler.
Dører til toaletter og bad mot korridor skal ikke ha overstrømningsventil.
24.4

Foldevegger

allmNO 2009-02-23

Det leveres foldevegg mellom VO og VO grupperom. Veggen utføres som tett foldevegg og
lydkrav som mellom to møterom. Veggen skal ha lakkert overflate, og parkeres mot yttervegg.
Foldeveggen skal ha høyde lik fri høyde under himling. Det skal være fritt fargevalg på
foldeveggen.
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25

DEKKER

25.0

Generelt

Golv på grunn utføres med 80 mm brettskurt betong, radonsperre/ fuktsperre og isolasjon.
For brannkrav, lydkrav, toleranseklasse og henvisninger til NS, NBI-blad, normer etc. se
beskrivelsens generelle del.
25.1

Primærkonstruksjon

1.2.1

Dekke over plan 1 i området med teknisk rom på loftet.

Bærende konstruksjon for dekket utføres som angitt under punkt 22. På denne skal det ligge minst
et platelag av Elite sponplater, som sikrer vippeavstivning for bjelker og bjelkelag. Oppbygningen
av dekket skal også sikre mot støy og vibrasjoner fra installasjoner på teknisk rom.
Etasjeskille skal tilfredsstille R30.
25.2

Golv på grunn

Golv på grunn utføres med 80 mm brettskurt armert betong, plastfolie / radonsperre og trykkfast
isolasjon. Isolasjonen legges i to lag, et lag med EPS (nederst) og et lag med XPS (øverst).
Plastfolien/radonsperren legges mellom isolasjonslagene.
I arealer angitt på tegning A24-01 skal gulv på grunn utføres som slipt betong. Overflaten skal
behandles etter sliping.
Gulv på grunn utføres med forsenkning i alle våtrom. Påstøp med varmekabler skal utføres med fall
mot sluk. Fall og høydeforskjell fra sluk til OK membran ved dør skal være i henhold til Byggforsks
detaljer, og Våtromsnormen.
På utgravd planum er det rettet av og lagt en fiberduk med 200 mm pukk som kapilærbrytende lag
over, se post 21.2
25.3

Banebelegg av vinyl

I rom angitt på tegning skal det være 2 mm homogent vinylbelegg på gulv med ca 100 mm oppbrett
mot vegg. Det skal regnes med to ulike farger. I alle rom hvor det er sluk, skal det avrettes med fall
mot sluk slik forskriftene krever. Det medtas all nødvendig tetting mot vegg og sluk, og belegget
føres ned i sluk og klemmes.

allmNO 2009-02-23

I serverrom legges samme type belegg, men uten oppbrett, og med gulvlist i samme farge som vegg.
I teknisk rom skal det være vinylbelegg med 100 mm oppbrett og tilslutning til sluk.
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Linoleumsbelegg

Det regnes med 2,5 mm linoleum banebelegg i rom angitt på tegning. Det skal medtas gulvlist i
samme farge som malte vegger, og samme gulvlist benyttes også mot yttervegger. Det medtas
nødvendig avretting av støpt underlag før legging av belegg.
25.5

Himling

Himling i arealer under teknisk rom monteres på lekter montert direkte under bjelkelag. Himling i
dette arealet utføres med treullsementplater med pålimt 18-20 mm mineralullplate på baksiden, type
Troldtekt akustikk pluss eller tilsvarende. Platene monteres direkte på lekter, og skrus med synlige
skruer i platefargen. Platene skal leveres i utførelse ultrafin, og plateformat skal være 600 x 1200
mm med avfasede kanter. Platene monteres i forbandt, og leveres i farge ”lys natur” som tilsvarer
trehvit.
I øvrige arealer hvor det på himlingsplan er angitt treullsementplater i himling, skal himling leveres
som nedtagbare plater, i samme utførelse som i avsnittet foran, men lagt i synlig T-profilsystem.
Det skal benyttet plater med rett kant, uten forsenkning for T-profilen. Platene skal monteres i
forbandt med modul 600 x 1200 mm og nødvendige tilpasninger langs vegger. Langs vegger
benyttes standard vinkellist lik T-profil. Det må påses at forbandt legges i samme retning i hele
bygget.
I kjøkken og lager for kjøkken skal det monteres standard hygienehimling godkjent for bruk i
storkjøkken. Platestørrelse 600 x 1200 med nødvendige tilpasninger langs vegg. Farge på himling
skal være hvit.
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I arealer uten himling er det i annet kapittel beskrevet underside av takelementer med perforert plate
for akustisk regulering.
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Sammendrag kapittel 25 DEKKER

25.1

Primærkonstruksjon

RS:

25.2

Golv på grunn.

RS:

25.3

Banebelegg av vinyl

RS:

25.4

Linoleumsbelegg

RS:

25.5

Himlinger

RS:
____________________

SUM KAPITTEL 25
(Overføres til sum kapittel 2):

allmNO 2009-02-23

KR:
____________________
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26

YTTERTAK

26.0

Generelt

26.1

Takvinduer

Det leveres og monteres takvinduer som angitt på tegning. Vinduene leveres med standard trekarm
med utvendig aluminiumskledning. Innvendig side skal ha dekkende overflatebehandling fra
fabrikk og utvendig side skal lakkert aluminium. Det må forutsettes avvikende farge på ut- og
innvendig side. Vinduene leveres med U-verdi i henhold til teknisk forskrift. På innvendig side
medtas utforing i malt heltre og på utvendig side medtas ramme med alle nødvendige beslag for
forskriftsmessig avslutning av taktekking mot takvinduene.
26.2

Taktekking

I annen post er beskrevet yttertak av lettakselementer. I denne posten medtas 1 lag tekking direkte på
elementene. Dersom elementene har tilfredsstillende tekking, må det sørges for at denne har
helsveiste skjøter og komplette avslutninger langs alle kanter.
I posten medtas 36 x 48 mm trykkimpregnerte sløyfelekter og 48 x 73 mm trykkimpregnerte lekter
montert "på høykant". Taktekking utføres med ferdigbehandlet panel med overliggere med synlig
bredde ca 100 mm. Panelet skal behandles som beskrevet for veggpanelet. Både lekting og kledning
på taket skrues til underlaget og samtlige skrufester skal dimensjoneres for opptredende vindlaster på
stedet. Takpanel monteres med panelbord parallelt med fallretningen på taket. Det er på takplan
angitt hvilke arealer av taket som skal ha luftet kledning. Øvrige arealer av taket, i renner mellom
fløyene vil være varme tak med innvendig taknedløp og kiler i rennene. Det henvises for øvrig til
byggdetaljblad nr 525.002. På møne monteres luftelyrer ihht arkitektens tegninger. Luftelyrene skal
ha utforming med topp som kinahatt.
I overgangen mellom tak og vegg skal medtas nødvendige beslag i forpatinert mørk grå/sort sink
inkludert takrenne og nedløpsrør. Langs gesimser (alle takkanter hvor det ikke er medtatt takrenne)
skal det medtas skottrenner (gavlrenner) med omtrent samme bredde som takrenner, i samme
materiale og tilsluttet takrenner for avrenning.
Det medtas snefangere i tilstrekkelig omfang, og disse utføres med galvanisert vinkelstål(matt)
påmontert(boltet) 48 x 98 mm uhøvlet tre, overflatebehandlet som yttertak og yttervegger.

allmNO 2009-02-23

26.3

Tak over mellombygg

I post for yttertak er det beskrevet bærende konstruksjoner for dette taket. Oppå eller i mellom
bærende konstruksjoner skal det etableres isolasjon og tekking med papp eller folie, og nødvendig
fall til sluk og innvendig nedløp. Gesimsbeslag utføres i mørk sink som for bygget for øvrig, beslag
skjøtes med stående stangfalser, og det skal påses at det blir en sammenheng mellom dette taket og
skjermtaket langs akse A. I himling i mellombygg monteres treullsementplater likt med himling
under teknisk rom, på lekter og med bakside av mineralull, inkl diffusjonstett folie.
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Skjermtak langs akse A

Skjermtak langs akse A bygges på de bærende limtrekonstruksjonene som en ordinær
trekonstruksjon. Taktro utføres i fuktbestandige OSB-plater, eller tilsvarende produkt. Tak tekkes
for å tilfredsstille kravene stilt over.
Oppå bærende konstruksjoner skal det etableres tekking med papp eller folie, og nødvendig fall til
sluk og nedløp som kobles på oppstikk slik det gjøres for øvrige kalde tak. På front/parapet skal det
monteres sementbaserte plater i samme utførelse som på yttervegg i mellombygg, og gesimsbeslag
utføres likt med mellombygg, slik at det blir en sammenheng i utførelsen av disse to
bygningselementene.

Sammendrag kapittel 26 YTTERTAK

26.1

Takvinduer

RS:

26.2

Taktekking

RS:

26.3

Tak over mellombygg

RS:

26.4

Skjermtak langs akse A

RS:
____________________

SUM KAPITTEL 26
(Overføres til sum kapittel 2)

allmNO 2009-02-23

KR:
____________________
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27

INVENTAR OG UTSTYR

27.0

Generelt

27.1

Kjøkken.

I to kjøkken leveres og monteres med høytrykkslaminat skapdører og skuffefronter. Skrogene
leveres som folierte sponplater i valgfri farge/overflate. Det medtas samtidig rustfrie bøylehåndtak,
lengde ca 250 mm. Benkeplater av laminat, med avrundede forkanter. Kummer leveres som
nedfelte rustfrie stålbeslag, inklusive rillefelt på siden. Overskap, dybde = 300 mm, leveres i samme
utførelse, tette dører, og med foring til himling. Det leveres samtidig lys under overskap, og med
tilhørende lyslist på forkanten av skapet.
Kjøkken allrom/spiserom:
Lengde ca 4000 mm. Utstyres som følger:
Innfelt kjøleskap h= ca 1800 mm b=600 mm
Innfelt oppvaskmaskin b=600 mm
Oppvaskbenk med skap innredet med kildesorteringsutstyr, b=1000 mm
2 stk Skuffeseksjon, b=600 mm.
Gryteskuffer, b=600 mm.
Overskap, samlet lengde 2400 mm.
Mikrobølgeovn, innebygget i overskap.
Kjøkken ved enetiltak:
Lengde i vinkel totalt ca 3000 mm. Utstyres som følger:
Innfelt kjøleskap under benk b=600 mm
Innfelt oppvaskmaskin b=600 mm
Oppvaskbenk med skap innredet med kildesorteringsutstyr, b=800 mm
Skuffeseksjon, b=400 mm.
Gryteskuffer, b=600 mm.
Overskap, samlet lengde ca 2000 mm.
Mikrobølgeovn, innebygget i overskap.
I kjøkken ved enetiltak skal det i tillegg leveres høyskap med lengde ca 2200 mm, dybde ca 400,
innredet med regulerbare hyller og et skap for plassering av vaskekoster og støvsuger.
27.2

Storkjøkken

allmNO 2009-02-23

I storkjøkken skal det leveres utstyr tilpasset storkjøkkendrift. Utstyret leveres i rustfritt stål, med
rustfrie stålbein, benkebeslag i rustfritt stål med 100 mm oppkant mot vegg, og vulst i front. Det
leveres følgende utstyr:
-

Oppvaskmaskin, hettemaskin
Fryseskap bxdxh = ca 700 x 800 x 20002
Kjølerom ihht tegning
Koketopp, induksjon, 4 kokesoner
Kombidamper
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-

Rustfrie hyller på vegg over arbeidsbenker
Reoler på hjul for lagring av bakker
Trillevogn for utkjøring av mat i bygget
Avfallsstativ på hjul med lokk, tilpasset kildesortering

I tillegg medtas nødvendige benker i tilknytning til utstyret og ihht arkitektens tegninger.
Totalentreprenøren foretar detaljprosjektering og leverer tegning for godkjenning av oppdragsgiver
som del av samlet prosjektering.
I lager for kjøkken medtas rustfrie reoler på alle vegger, dybde reoler = 400 mm, høyde 2000 mm.

27.3

Sanitærutstyr

Alle toaletter skal utstyres som følger, med standard utstyr type d-line, rustfritt
Speil med slipte kanter skal monteres med speilklemmer utenpå veggkledning,
bxh =bredde lik med servantbredde, høyde ca 700 mm. Forøvrig medtas følgende utstyr på samtlige
toalettrom:
Toalettpapirholder
Reserve toalettpapirholder
Holder for håndtørk-papir
Såpedispenser
Kroker, 2 stk montert på dør
Avfallskurv som festes på vegg
I dusjrom medtas det følgende utstyr, utstyr av samme kvalitet og type som i toalettrom:
Kroker, 4 stk montert på vegg
Stang i vinkel inkl. dusjforheng
I garderober medtas garderobeskap ihht plantegning. Garderobesk leveres i lakkert stål. Hvite skrog
med farget dør, fritt fargevalg fra leverandørens utvalg.
27.4

Skapinnredninger og hyller.

I bøttekott medtas det hyller på vegg, b = rommets dybde, d = 300, i 5 etasjer, regulerbare hyller.
27.5

Skilting

allmNO 2009-02-23

Det skal skiltes til samtlige rom. Til toaletter og dusjrom skiltes det med sort foliert pictogram
direkte på dør. Til øvrige rom skiltes med rombetegnelse, bokstaver i høyde ca 30 mm, også disse
som folie direkte på dør. Samtlige dører skal ha romnummer utført som folie på dørbladet,
romnummer skal være i samsvar med brannplaner.
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Fotskraperist

Det monteres fotskraperist foran inngangsdører på langvegger. Fotskraperistene skal tilfredsstille
kravene til universell utforming, og ha en utstrekning slik at de dekker hele inngangspartiet. I annet
kapittel er det beskrevet grube med avløp.
Sammendrag kapittel 27 INVENTAR OG UTSTYR

27.1

Kjøkken

RS:

27.2

Storkjøkken

RS:

27.3

Sanitærutstyr

RS:

27.4

Skapinnredninger og hyller

RS:

27.5

Skilting

RS:

27.8

Fotskraperister

RS:
____________________

SUM KAPITTEL 27
(Overføres til sum kapittel 2):

allmNO 2009-02-23

KR:
____________________
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28

TRAPPER, BALKONGER

28.0

Generelt

28.1

Utvendig trapp

Det monteres utvendig trapp på gavlvegg mot sør som adkomst til teknisk rom. Trappen utføres i
galvanisert stål, med gittertrinn på vanger, og med rekkverk utført i gitterrist med håndlist. På
toppen av trappen leveres et repos med kvadratisk grunnflate. Trappen leveres inklusiv nødvendig
understøttelse og fundamenter.

Sum kapittel 28 TRAPPER OG REKKVERK

28.1

Utvendige trapp

RS:
_____________________________

KR:
_____________________________

allmNO 2009-02-23

SUM KAPITTEL 28
(Overføres til sum kapittel 2):
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SUM KAPITTEL 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER
Sum kapittel 21:

kr ………………………………..

Sum kapittel 22:

kr ………………………………..

Sum kapittel 23:

kr ………………………………..

Sum kapittel 24:

kr ………………………………..

Sum kapittel 25:

kr ………………………………..

Sum kapittel 26:

kr ………………………………..

Sum kapittel 27:

kr ………………………………..

Sum kapittel 28:

kr ………………………………..

SUM KAPITTEL 2:

KR ______________________

allmNO 2009-02-23

(Overføres til prisskjema)
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3

VVS-INSTALLASJONER

30

GENERELT
Anlegg som inngår under VVS-tekniske anlegg er:
31. Sanitæranlegg
36. Luftbehandlingsanlegg
Det skal medtas komplette anlegg som omfatter registrering, befaringer,
prosjektering, levering, montering, igangkjøring, innregulering, kvalitetskontroller,
prøving og dokumentasjon.
Entreprenør har et totalt ansvar for samordnet prosjektering av alle anlegg for å nå et
komplett anlegg.
Alle installasjoner skal tilfredsstille gjeldende statlige og kommunale forskrifter,
regler og standarder. Prosjektet følger Plan og bygningsloven hvor entreprenør må stå
som ansvarlig for både prosjekteringsprosess og utførelse.
Før detaljprosjektering skal alle krav og forutsetninger være godkjent av byggherren.
Energitekniske anlegg skal utformes for best mulig driftsøkonomi. Tilbyder skal i sitt
tilbud legge frem dokumentasjon som underbygger hvordan de tekniske anlegg er
tenkt bygd/prosjektert med hensyn til dette. Byggetes energikrav skal være iht.
TEK10. Tidlig i prosjekteringsfasen gjennomføres en energianalyse som skal gi en
oversikt over energi- og effektbehovet for alt av installasjoner i bygget.
Klima og komfortkrav skal oppfylles ved en samordnet prosjektering og utførelse av
de ulike tekniske anlegg, samt byggets konstruktive og arkitektoniske utforming.
Anleggene skal utformes og plasseres slik at inspeksjon, reparasjoner, forandringer,
innregulering og kontrollmåling skal kunne utføres på en god måte. Sjakter skal ha
adkomst for kontroll og for utskiftinger av rør/kanaler.
Anleggene skal utføres med sikte på økonomisk drift og vedlikehold, driftssikkerhet
og fleksibilitet.

allmNO 2009-02-23

El- motorer skal være dekkende for den aktuelle last med hensiktsmessige
startmoment, startstrøm og startutstyr. Det det er mulig skal pumper og motorer ha
EC/PM teknologi (Elektronisk kontinuerlig hastighetskontroll/Permanent Magnet).
Avvik drøftes med byggherre.
Alle bygningsmessige og elektriske hjelpearbeider for de VVS tekniske anleggene
skal medtas.
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Brukere og driftspersonell skal gis opplæring i bruk av anleggene.
Entreprenøren skal gjennom sin saksbehandling, ved dimensjonering, spesifikasjon,
installasjon og egenkontroll påse at forsvarlig kvalitetskrav i henhold til alle relevante
myndighetskrav, håndverksmessig sedvane, norske standarder og evt. spesielle
avtalte krav blir planlagt og oppnådd.
Innenfor den komplette leveranse nevnes her i stikkordsform områder hvor
entreprenøren skal planlegge og ivareta hensyn og tiltak.

Energi og effekt
Energitekniske anlegg skal utformes for best mulig driftsøkonomi. Overskuddsenergi
i bygget skal om mulig igjen brukes. Tilbyder skal i sitt tilbud legge frem
dokumentasjon som underbygger hvordan de tekniske anlegg er tenkt
bygd/prosjektert med hensyn på dette. Byggetes energikrav skal være i hht TEK10.
Tidlig i prosjekteringsfasen gjennomføres en energianalyse som skal gi en oversikt
over energi- og effektbehovet for alt av installasjoner i bygget.
Energi- og effektbehov for bygget skal dokumenteres. Energiberegninger utføres i
henhold til NS 3031 og energi- og effektbudsjett settes opp i henhold til NS 3031.

Inneklima
Luftmengder skal være i henhold til Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter
og Arbeidstilsynets veiledning nr. 444 "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen",
samt de spesielle krav som stilles i denne beskrivelse. I tillegg til personbelastning og
materialbelastning skal også aktiviteter og prosesser vurderes og legges til grunn for
dimensjoneringen av luftmengder. Luftmengder skal økes over anbefalt
friskluftmengde dersom man mener det er nødvendig for å gi et godt inneklima.
Som en del av detaljprosjekteringen skal det fremlegges klimaberegninger som viser
at kravene til inneklima opprettholdes.

Bygningsmessige forutsetninger for inneklima.

allmNO 2009-02-23

Entreprenøren skal ta hensyn til bygningsmessige forutsetninger som kan ha
innflytelse på Inneklimaet. Entreprenøren skal sammen med den som er ansvarlig for
det bygningsmessige samholde de momenter som kan påvirke innemiljøet. For å
benytte minimum luftmengder tilsvarende en materialbelastning på 1 l/s*m2, må det
dokumenteres bruk av lavemitterende materialer, hvis ikke skal rommene
dimensjoneres for en materialbelastning på 2 l/s* m2, kfr. Arbeidstilsynets veiledning
nr. 444 "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen".
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Dimensjoneringskriterier
Dimensjonerende utetemperatur, vinter, (laveste 3-døgnsmiddel-temperatur) for
Skiboten er –24 grader C. Sommertemperatur som ikke overskrides med mer enn 50
timer pr. år er oppgitt til 26 grader C (innvendig i bygning).

Lydnivå
Entreprenøren er ansvarlig for at det endelige lydnivå ikke overstiger gjeldene krav
og må ta med tilstrekkelig antall lydfeller og tiltak mot lyd.
Krav til lydnivå forårsaket av VVS-anleggene:
 I oppholdsrom, kontorer, møterom:
 I garderober:
 I verksted:
 Hvile/sanserom:
 Grupperom:
 Arbeidsstue:
 I våtrom, lager etc.:
 I tekniske rom:

32 dB(A).
35 dB(A).
35 dB(A).
25 dB(A).
32 dB(A).
32 dB(A).
40 db(A).
LA,ekv = 70 - 75 dB(A).

Utendørs skal støynivået fra de tekniske anlegg ikke overstige 40 dB(A), målt utenfor
vindu for rom beregnet for varig opphold, terrasse etc. For øvrig gjelder NS 8175
som grenseverdier for lydnivå fra tekniske installasjoner for forskjellige
bygningskategorier.

Kontroll og ansvarsforhold
Ansvar for inneklima.
Entreprenøren er ansvarlig for at inneklima krav iht. Arbeidstilsynets veiledning nr.
444 "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" opprettholdes.
Ytelsen vil kunne bli etterkontrollert ved dimensjonerende belastning i løpet av
reklamasjonstiden.
Dersom de angitte krav ikke tilfredsstilles, gis entreprenøren en frist på 4 uker på å
utbedre forholdene. Dersom entreprenøren ikke er i stand til å utbedre forholdene, vil
erstatning bli beregnet ut i fra den kostnad som må påregnes for å utbedre forholdene.

allmNO 2009-02-23

Prosjektering
Entreprenøren er ansvarlig for alt prosjekteringsarbeid for VVS-anleggene, og
således for den totale funksjon av anleggene.
Prosjekteringen skal inneholde nødvendige beregninger som dokumenterer at levert
anlegg tilfredsstiller de krav som er stilt.
På tegningene skal kanal/rørdimensjoner, utstyrsdimensjoner, kapasitet og plassering
av spjeld, ventiler, pumper etc. angis. Tegningene utarbeides i henhold til NS 3039,
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NS 3040 og NS 8340. Snittegninger utarbeides der hvor plantegninger ikke gir et
klart bilde av anleggets oppbygging.
Ved overlevering skal det foreligge et tegningsett ajourført i henhold til utførelse og
merket "som bygget" og gjeldende dato.
Tegninger skal forelegges byggherre for godkjenning i god tid før bestilling av utstyr
og montasjestart. Oppstart av montasjearbeider kan ikke finne sted før tegningene
foreligger i godkjent stand.
Prosjekteringen skal utføres som 3D- prosjektering og IFC- modeller for
sammenstilling mot øvrige fag.

Kvalitetskontroll
Byggherren vil kunne foreta kvalitetskontroll i prosjekteringsfase, installasjonsfase
og ved innregulering, og foreta etterkontroll av inneklima og følge opp
funksjonsprøver før overlevering. Prinsipielt ønsker man at entreprenørens eget
kvalitetsikringsopplegg er av en slik kvalitet at byggherrens kontroll kan begrenses til
et minimum.
Entreprenøren skal føre kontroll med alt utstyr som leveres byggeplass vedr. teknisk
spesifikasjon, transportskader og mangler. Alt skadet utstyr skal straks skiftes ut med
nytt slik at dette ikke hindrer mekanisk montasje og byggets fremdrift. Alt utstyr og
installasjoner som innebygges og senere vil bli utilgjengelig for ettersyn skal
ferdigkontrolleres og prøves før innbygging tillates.

Generelt - automatikk
All automatikk skal leveres med mulighet for oppkobling og fullverdig
kommunikasjon mot et fremtidig toppsystem. Kommunikasjonen skal omfatte
samtlige inn- og utganger, logger, trendlogger og samtlige drift- og
overvåkningssignaler. Det gis anledning å tilby luftbehandlingsaggregat med
påmontert automatikk.

kr …………………………….
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SUM KAPITTEL 30
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31

SANITÆR

310

Orientering
Det skal installeres et komplett sanitæranlegg som skal være dekkende for byggets
funksjon. Tekniske forskrifter i plan og bygningsloven og normalreglementet for
sanitæranlegg skal oppfylles.
Det medregnes tilknytning av offentlige ledninger for vann og spillvann. Overvann
fra taknedløp og utearealer infiltreres til terreng via egen infiltrasjonsgrøft.
Alt materiell som benyttes skal være godkjent av norske myndigheter. Alle
gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner skal forskriftsmessig
branntettes og –beskyttes. Gjennomføringer i vegger og dekker skal beskyttes mot
korrosjon og ha mulighet for ekspansjon.
Vann- og avløpsledninger skal ikke legges gjennom transformatorrom, tavlerom, rom
for telefonsentral, datamaskinrom, arkiver o.l.
Sanitærutstyr tas ut med basis i vedlagte arkitekttegninger.

311

Bunnledninger.
Utvendige ledninger.
Utvendige stikkledninger for tilknytning til kommunale ledninger skal utrustes iht.
regelverket og kommunenes anvisninger, dvs med det de nødvendige stakekummer
på spillvann og overvann samt sandfangkum på overvannsledning.
Anlegget skal omfatte installasjon av av-vanning/drenering av de utvendige områder
for parkering, hovedinngang, adkomstveier, og nødutganger. Overvannet skal ledes
til infiltrasjonsgrøft. Anlegg for av-vanning skal installeres iht. eventuelle
anvisninger fra kommunen.
Innvendige ledninger.
Samtlige bunnledninger for spillvann og overvann legges av PP- anleggsrør.
Ledningene legges slik at gode strømningsforhold som mulig oppnås. Bunnledninger
utstyres med stakepunkt i henhold til reglement og praktiske forutsetninger.

allmNO 2009-02-23

312

Ledningsnett
Generelt.
Røropplegg skal legges for å unngå vannskader og skjult montasje skal legges etter
prinsippet "rør i rør". Alle rør som legges skjult skal trykkprøves, om nødvendig
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seksjonsvis. Innstøpte koplinger aksepteres ikke. Gjennomføringer i vegger og
dekker skal beskyttes mot korrosjon og ha mulighet for ekspansjon.
Eventuelle kobberrør skal legges lett tilgjengelig m.h.t inspeksjon etc. Det tillates
ikke skjøter på vannledninger i "lette konstruksjoner".
Det skal brukes materialer som tar hensyn til de funksjoner rørene skal ha med
hensyn på lyd, mekanisk styrke, korrosjon, utseende etc.
Utvendige ledninger.
Innlegg for forbruksvann fremføres fra kommunale ledninger. På innlegget skal det
avsettes utvendig bakkekran.
Det skal installeres kummer for utvendig slukkevann i hht. regelverket.
Spillvanns- og overvannsledninger.
Samtlige spill- og overvannsledninger over gulv skal legges av støpejernrør. Det
medtas nødvendig antall taksluker. Disse monteres av taktekker. Innvendige
nedløpsrør for takvann, isoleres med diffusjonstett isolasjon. Opplegg for både
spillvann og overvann skal ha stakepunkter i hht regelverket slik at
staking/inspeksjon enkelt kan foretas. Luftledninger føres over tak og i god avstand
fra ventilasjonsanleggets friskluftinntak.
Forbruksvannsledninger.
Som forbruksvannledninger medregnes kaldtvann, varmtvann og varmtvann
sirkulasjon.
Koblingsledninger føres til de enkelte tappeposter. Koplingsledninger lagt i vegger
og over faste himlinger skal være av lekkasjesikker/utskiftbare rør, som type «rør-irør». Fordelerskap for «rør-i-rør» skal ha drenasje til rom med sluk. Synlige
vannledninger samt vannledninger lagt over demonterbare himlinger, skal være av
valgfri godkjent type.
Synlige uisolerte kaldt- og varmtvannsledninger skal være i forkrommet utførelse.
Sirkulasjonsledning for varmt tappevann skal være minimum ø15 mm og legges opp
slik at alle hovedledninger har sirkulasjon.

allmNO 2009-02-23

Ledning fremtidig vaskehall.
Det skal legges vannledning i grunnen mellom innvendig vanninntak og utvendig
fremtidig vaskehall. Ledningen avsluttes utenfor bygget (ved plassering av fremtidig
vaskehall). Ledningen skal være trykkløs og skal derfor ikke tilknyttes innvendig i
bygget. Lednings ende merkes utvendig.
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Armatur og utstyr.
Alt sanitærarmatur skal være av anerkjent fabrikat.
Alle avstengingsventiler i vannledninger skal være av type kuleventiler.
Stengeventiler på alle hovedkurser og opplegg samt fordelingskurser i etasjene.
Hovedfordelinger i røranlegget skal kunne avstenges. Det skal også være
avstengingsmuligheter for hvert enkelt sanitærutstyr. Ventiler på isolerte ledninger
skal utføres med lang hals på betjeningsorgan slik at isolasjon kan utføres
gjennomgående.
Det skal monteres vannmålere på vanninntak i henhold til kommunenes regelverk.
Vanninntaket utstyres med hovedstoppekran, avstengingsventiler, filter,
reduksjonsventil og ventil for tilbakeslagssikring iht. kommunale krav/forskrifter.
Filter skal kunne spyles rent med avløp til sluk uten demontering. Filter utstyres med
by-passledning. Det skal monteres tilbakeslagsventiler iht. NS-EN1717
hovedinntak vann, eventuelle andre krav til tilbakeslagssikring i anlegget skal være
inklusiv.
Vannmåler skal være digital med pulsutgang som tilknyttes SD.

314

Utstyr for sanitærinstallasjoner.
Servant, komplett
Alle servanter skal være i hvit utførelse. På servanter monteres solide ettgrepsbatterier med temperatursperre. På avløpet skal det være forkrommet avløp. Alle
servanter er veggmonterte. Mellom vannlås og vegg monteres forkrommet plastrør.
Ved gjennomføring i vegg anbringes forkrommet dekkskive. Handicapservant
utstyres med ettgreps-batteri med forlenget hendel.

allmNO 2009-02-23

Klosett
Alle klosetter skal være i hvit utførelse. Forbindingsledning for kaldtvann og
dekkskive for vegg/gulvgjennomføring skal være forkrommet. Klosetter skal leveres
med sete og lokk i hardplast med solid innfesting.
I utgangspunktet tilbys veggklosett med utenpåliggende sisterne og nødvendige
veggfester.
Handikapklosett skal leveres gulvmontert og skal ha armstøtter på hver side og
klosett-papirholder på armlener.
Utslagsvask
I tekniske rom og renholdsrom/bøttekott monteres utslagsvask i rustfritt stål med
bøtterist.
Over vasken monteres ettgreps batteri. Vaskerom/renholdssentral skal minimum
utrustes med stort skyllekar, sluk/sluker med den nødvendige kapasitet, kaldt- og
varmtvann til moppevaskemaskin med den nødvendige kapasitet, lofilter mellom
maskin og avløp.
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Tappekran på vegg
Bygget skal utvendig forsynes med et nødvendig antall frostfrie spylekraner slik at
renhold med spyling kan foretaes rundt hele bygget. Det medregnes utvendige
spylekraner DN20, med max avstand på 50m.
Brannskap
Bygget skal forsynes med et forskriftsmessig tilstrekkelig antall slangeskap for
brannslokking. Skap skal være utført etter NS 3922 med DN20 slange. Slangene skal
betjene hele bygget, men en slange kan bare dekke en brannseksjon. Maksimal
lengde på slange 25m. Godt synlig merking utført i henhold til. NS-ISO 6309 og i
tillegg fluorescerende. Slange for islegging skal monteres så at hele isflaten dekkes.
Håndslokkere
Håndslokker skal som minimum taes med i alle tekniske rom og kjøkken. Eventuelle
andre behov avklares med byggherre.
Dusjutstyr
Dusj utrustes med termostatisk dusjbatteri med vegg montert garnityr. Samtlige rom
som har HCWC skal i tillegg utrustes med termostatisk dusjbatteri med veggholder.

Øvrige utstyr
Kjøkken utrustes med det nødvendige antall ettgreps storkjøkkenarmaturer og
tilknytninger av maskiner og utstyr tilpasset det leverte utstyr. Kjøkkenet utrustes
også med det nødvendige antall berøringsfrie armaturer etter kravene til Mattilsynet.
Berøringsfrie armaturer skal ha fast strømtilknytning.
Kjøkken utrustes også med fettutskiller for utskilling av fett fra avløpet. Utskiller skal
monteres utvendig og utrustes med egen alarmpanel for montasje i kjøkken og med
mulighet for alarmoverføring til SD.
Urinal skal utrustes med fotocelle styring. Rom med urinal skal ha sluk.

allmNO 2009-02-23

Gulvsluk
Det skal installeres gulvsluk i rustfritt kvalitet der det er behov for dette. I tillegg skal
tekniske rom, avfallsrom og inntakskammer for luft utrustes med sluk. Rist i dusjrom
skal være dimensjonert for gangtrafikk. Rist i øvrige rom skal ha min. 3 mm
godstykkelse. Sluk skal ha vannlås som er demonterbart fra toppen, og være utført
med membran for bruk i golv med fliser og smøremembran. I rom med fare for
uttørring av vannlås skal sluk utrustes med luktsperre.
Kjøkken skal ha drenering, sluker og gulvbrønner tilpasset de leverte innredninger og
utstyr.
System for varmvannstilberedning (VV-bereder)
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Anlegget skal ha tilstrekkelig kapasitet for bygget samt ha tilstrekkelig oppvarmet
vann for sikring mot legionella. Berederanlegget utrustes by-pass forbi blandeventiler
slik at det kan tappes ublandet vann helt frem til armaturene som tiltak mot
legionellautvikling. Beredersystem utrustes med det nødvendige antall ventiler,
ekspansjonskar og sirkulasjonspumpe for varmtvann sirkulasjon.
315

Isolasjon.
Byggforskriftenes krav til brannisolering skal oppfylles.
Kaldtvannsledninger og innvendige taknedløp isoleres med diffusjonstett isolasjon.
Varmtvanns- og sirkulasjonsledninger isoleres med mineralullskåler.
Isolering skal utføres av faglært isolatør og montasjen skal være i henhold til
leverandørs monteringshåndbok.

317

Merking.
Samtlige hovedkurser i korridorer og tekniske rom og hvor det ellers er naturlig skal
merkes med pil og strømningsretning og medieangivelse.
Ventiler og komponenter skal merkes med graverte skilt med system og
ventilnummer.

319

Overlevering
Anlegget skal prøves og innreguleres slik at gjeldende krav tilfredsstilles.
Når anlegget overleveres byggherre skal alle protokoller fremlegges, opplæring i drift
og vedlikehold av driftspersonale være gjennomført.
Anleggsdokumentasjonen skal være komplett utarbeidet og vært en del av
opplæringen av driftspersonale.

kr …………………………….

allmNO 2009-02-23

SUM KAPITTEL 31
(Overføres til sum kapittel 3):
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36

VENTILASJON

360

Generelt.
Det skal installeres balanserte luftbehandlingsanlegg i bygget.
Aggregatene skal ha roterende gjenvinner med en års-virkningsgrad på 85%.
Anleggene dimensjoneres etter Arbeidstilsynets veiledning 444. Det minnes også om
de foran nevnte krav til dimensjonering og inneklima.
I tillegg skal det monteres separat avtrekk fra hette/hetter i kjøkken.
Generelt skal alle rom ha omrøringsventilasjon. I rom med nedforet himling skal
tilluftsventiler integreres i himlingsplater. Fraluftsventiler plasseres i himlingsplater. I
store rom kan det etableres sentrale avtrekk. Sekundære rom som toaletter o.l. kan ha
tilførsel av luft ved overstrømning fra tilliggende lokaler.
Undertrykk skal etableres i områder hvor lukt og annen forurensning kan spres.
Renholdsrom og lager skal ha god ventilasjon for fuktavtrekk.

361

Kanalanlegg.
Det benyttes fortrinnsvis sirkulære kanaler, hvor plasshensyn tillates dette benyttes
rektangulære kanaler. Det skal benyttes standard bend og deler så langt det er mulig.
Deler av kanalnettet vil bli synlige kanaler. Byggherre presiserer at synlig
kanalmontasje skal utføres estetisk og i nært samarbeide med byggherren.
Tetthetsprøving skal foretaes på 10% av kanalmassen. Prøvingen utføres som
stikkprøver hvor byggherren peker ut de strekninger som skal prøves. Prøvingen
gjøres i henhold til NS 3420. Protokoll oversendes byggherren umiddelbart etter at
prøvingen har funnet sted. Hvis kravene ikke er overholdt kan prøvingen forlanges
utvidet til å omfatte hele kanelnettet.
Anlegget skal overleveres i ren tilstand. Det skal monteres inn rense- og
inspeksjonsluker slik at rengjøring av anlegget vil være mulig i ettertid.
Kanalnett skal ha tetthetsklasse C.

allmNO 2009-02-23

362

Luftfordelingsutstyr.
Luftinntak skal utformes og plasseres etter minimumskrav fra Arbeidstilsynet og slik
at det ikke blir unødvendig luftoppvarming av luften fra solinnfall og fra takflate. Det
skal videre taes hensyn til at snø og regn ikke skal komme inn i inntaket og det skal
på innsiden lages en snøfelle som fanger opp snøen før den dras inn i aggregatet.
Snøfellen skal ha sluk og inspeksjonsluke.
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Ved uaktsomhet vedrørende ovenstående punkter vil entreprenør måtte utbedre
forholdene.
Luftinntak plasseres slik at det ikke er mulighet for kortslutning med luftavkast.
Inntaksrist skal være minimum 3,5m over bakkenivå. Luftavkast lages slik at det
eventuelt innekles eller utformes på en slik måte at det harmonerer med arkitekturen.
Innreguleringspjeld monteres i kanalnettet slik at anlegget skal kunne innreguleres
etter proporsjonalmetoden.
Lydfeller monteres inn i kanalnettet i den utstrekning det er nødvendig for å
overholde de lydkrav som er stilt. Lydfeller skal ha en overflate som ikke medfører at
det blir medrevet fibere inn i luftstrømmen.
Ved aggregat skal det monteres lydfeller med ekvivalent lengde min. 1200 mm på
alle anslutningsstusser. Lydfeller på friskluft/avkastside skal være utført for drift med
fuktig luft.
Fraluftshette/hetter i kjøkken skal utrustes med styreluft og lys. Overhenget foran og
på sidene minimum være slik at god oppfanging av fett/forurenset luft oppnås.
363

Luftbehandlingsutstyr.
Ventilasjonsaggregater skal være prefabrikkerte enhetsaggregat for innendørs
montasje. Aggregatene skal være av god kvalitet og av anerkjent fabrikat, og omsatt
via stedlig representant i Norge. Det skal være full inspeksjonsmulighet og mulighet
for utskifting av alle deler i aggregatet. Aggregat skal være av dobbel galvanisert
plate med isolasjon imellom. For å unngå overføring av vibrasjon til gulv skal
aggregatet ha tilfredsstillende vibrasjonsisolering av interne deler og mot bygningen
og kanalnett.
Dimensjoneringskriteriet for aggregat:
 Lufthastighet over tverrsnitt av aggregatet skal være mindre enn 2,5 m/s.
 Ventilasjonsaggregat dimensjoneres med en overkapasitet på min. 20 %.
 Systemets/viftenes SFP-faktor skal være lavere enn 1,5 ved anleggets
faktiske driftspunkt.
 Dimensjonerende tilluftstemperatur +22 ºC.
Dreneringspunkter i aggregater og system utrustes med dreneringspunkter med
vannlås med tilstrekkelig lukningshøyde.

allmNO 2009-02-23

Aggregatene og systemene utrustes med det nødvendige termometre for manuell
avlesning av alle relevante temperaturer i anleggene.
Det skal etableres kjøling av datarom. Kjøling med fancoils i rommet. Drenering fra
innedel skal være inklusivt.
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Isolasjon.
Termisk isolasjon.
All termisk isolasjon skal utføres med mineralull skal utføres med overflatekledning
med aluminiumsfolie el. lignende.
Brannisolasjon.
Branntekniske forhold i henhold til forskriftene skal ivaretas for alle kanaler som
krysser brannskiller. Utførelse skal samsvare med brannstrategi som utarbeides av
totalentreprenørenes RIBrann.

369

Overlevering
Anlegget skal prøves og innreguleres slik at gjeldende krav tilfredsstilles.
Anlegget skal innreguleres til luftmengder i henhold til de data som er
beregnet/dimensjonert. Det skal utarbeides innreguleringsprotokoll. Luftmengder skal
innreguleres til +10/-5 % for ventiler og +10/-0 % for hovedluftmengder. Toleransene
er oppgitt i forhold til prosjektert verdi og er inkl. målefeil.
Når anlegget overleveres byggherre skal alle protokoller fremlegges, opplæring i drift
og vedlikehold av driftspersonale være gjennomført.
Anleggsdokumentasjonen skal være komplett utarbeidet og vært en del av
opplæringen av driftspersonale.

SUM KAPITTEL 36
(Overføres til sum kapittel 3):

kr. …………………

allmNO 2009-02-23

SUM KAPITTEL 3 VVS – INSTALLASJONER
Sum kapittel 30:

kr ……………………………….

Sum kapittel 31:

kr ………………………………..

Sum kapittel 36:

kr ………………………………..

SUM KAPITTEL 3:

KR ______________________
(Overføres til prisskjema)
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4

ELKRAFT

40

ELKRAFT GENERELT

401

Generelt
Det skal gis tilbud på et komplett og funksjonsdyktig elektroteknisk anlegg
med grunnlag i tegninger fra arkitekt, brannkonsept og denne beskrivelse.
Entreprenør er ansvarlig for detaljprosjektering av elektro- og teletekniske
installasjoner.
Prosjekteringen skal utføres som 3D- prosjektering og det skal utarbeides
IFC- modeller for sammenstilling mot øvrige fag.
Entreprenøren skal på grunnlag av tilbudsmateriellet foreta all nødvendig
detaljprosjektering for et komplett elektroteknisk anlegg.
Alle installasjoner skal prosjekteres og dimensjoneres ut fra prosjektets
behov, og være samordnet med øvrige fag, slik at en unngår komplikasjoner i
utførelsesfasen.
For prosjektering og utførelse av brannalarmanlegg og ledesystemer skal det
søkes ansvarsrett i henhold til prosjektets tiltaksklasse.

402

Forskrifter, standarder og retningslinjer
Forskrifter utferdiget av det offentlige myndighetsorganet: Produkt- og
elektrisitetstilsynet:

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid
knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) –Fastsatt
06.11.1998.

Forskrift om elektrisk utstyr (FEU) – Fastsatt 14.01.2011

Standarder angitt spesielt under enkelte anleggsdel.

Forskrifter fra Post- og teletilsynet.

Andre relevante forskrifter.

403

Tekniske krav:
NEK 400: 2014

allmNO 2009-02-23

EMC - direktivet gjelder for alt utstyr som avgir eller kan bli påvirket av
elektromagnetiske forstyrrelser.
Lavspenningsdirektivet gjelder generelt for alle elektrokomponenter.
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Forskrift om elektrisk utstyr (FEU) ivaretar EMC – direktivet og
lavspenningsdirektivet.
Samsvar med ett eller flere av direktivene skal synliggjøres ved CE –
merking. Det er produsenten eller dennes representant som er ansvarlig for
CE – merking.
404

Merking.
Entreprenøren er ansvarlig for merking av de elektriske installasjonene. Det
skal legges vekt på at merking i anlegget blir utført på en slik måte at det gir
entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget.
Levetid for benyttede merkesystem skal minst tilsvare levetiden for den
enkelte anleggsdel/komponent som skal merkes.
Merking skal være i henhold til NEK 400-5-51, 514. Statsbyggs tverrfaglige
merkesystem benyttes.
Fordelinger merkes med graverte merkeskilt, med sort tekst på hvit bunn,
som skrues fast i front av fordeling. Skiltenes dimensjon tilpasses den tekst
som skal benyttes.
Kabler forlagt i forbindelse med denne entreprise skal generelt merkes ute
ved og inni fordelinger, (elkraft og tele) avgreiningspunkt / koblingspunkter,
branngjennomføringer i vegger, tilkoblingspunkter for strømuttak,
forgreiningspunkt ute i anlegg, utstyrstilkobling m.v. merkes i tillegg til selve
kabelmerkingen med adressen som kabelen utgår fra.
Alle uttak og koblingspunkt merkes.

405

Bygningsmessige arbeider for elektro.
Branntetting:
Brannsikring av kabel- og rørgjennomføringer skal tas med.
Hulltaking:
Gjennom konstruksjoner skal entreprenør foreta nødvendig hulltaking opp
t.o.m. 32 mm.

408

Anleggsdokumentasjon og sluttkontroll.

allmNO 2009-02-23

Entreprenøren er ansvarlig for å gjennomføre sluttkontroll og utarbeide
dokumentasjon for det leverte anlegget i henhold til NEK 400-6.
Det skal foretas beregninger for å dimensjonere kabler og vern, samt
dokumentere selektivitet mellom vern. Beregning foretas ved bruk av Febdok
eller tilsvarende program, og rapport fra beregningene skal være en del av
entreprenørens dokumentasjon.
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SUM KAPITTEL 40
(Overføres til sum kapittel 4):

Kr …………………………….

41

BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT

411

System for kabelføringer.
For inntakskabler for elkraft samt for kabler til utendørs installasjoner,
etableres det separate trekkerør i grunnen fra tavlerom og ut av bygget.
Plassering av trekkerør for inntakskabler koordineres med netteier.
Det skal legges 2 stk Ø110 mm trekkerør fra tavlerom til fremtidig tilbygg.
Som føringsvei for inntakskabler for tele/data legges det 2 stk Ø40 mm
trekkerør i grunnen fra datarom og ut av bygget.
Som hovedføringsvei benyttes kabelstiger montert over himling. Ved kryssing
av korridor med «åpen» himling legges kabelstiger synlig.
For tele/data skal det enten benyttes egne føringsveier, eller benyttes felles
føringsveier med skille/egne kanaler.
Føringsveier utføres slik at brannbelastningen fra kabler og risiko for
spredning av brann er redusert. Det skal foretas nødvendige lyd- og
branntettinger i gjennomføringer.
I kontorer, møterom, grupperom, arbeidsrom, butikk, arkiv og kopirom
benyttes installasjonskanaler. I kontorarealer og møterom skal vertikale
føringer til installasjonskanaler fortrinnsvis legges skjult. Kanalene skal
minimum ha to separate kammer, hvorav ett av kamrene er for datakabler.
I øvrige rom benyttes det skjult installasjon. I verksted og i underordnede rom
som tekniske rom og lager aksepteres det benyttet åpen installasjon.
Ved overlevering skal det være minimum 25 % reserveplass i/på kabelstiger
og kanaler.

412

Systemer for jording.

allmNO 2009-02-23

Det skal medtas et komplett jordingsanlegg for bygget.
Det skal etableres jordelektrode i form av ringjord (Cu-wire) med
tverrforbindelser. Armering i dekkegulvet tilknyttes jordingsanlegget.
Hovedjordskinne plasseres i/ved hovedfordeling.
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Det etableres utjevningsforbindelser til kabelstiger, ventilasjonskanaler,
røranlegg, sterk- og svakstrømsfordelinger og andre utsatte anleggsdeler.
Jordelektrodens overgangsmotstand skal måles før anlegget tilkobles.
Resultat fra målingen skal være en del av entreprenørens
sluttdokumentasjon.
SUM KAPITTEL 41
(Overføres til sum kapittel 4):

43

LAVSPENTFORSYNING

431

Elkraftinntak

Kr …………………………….

Det forutsettes at spenningssystem for bygget blir 230 V IT-anlegg. Bygget vil
bli forsynt fra eksisterende frittstående plassert nettstasjon.
Elektroentreprenør ivaretar nødvendige føringsveier (trekkerør) for
inntakskabler. Dette er beskrevet i kapittel 411.
Elektroentreprenør ivaretar nødvendig koordinering og bestilling hos netteier
Entreprenør skal dokumentere dimensjoneringsforutsetninger og hvilken
reservekapasitet som avsettes ut fra ferdig installert anlegg.
432

Hovedfordeling
Hovedfordelingen plasseres i tavlerom i 1.etg og forsynes fra nettstasjon. Det
skal fortrinnsvis benyttes stålplatekapslede skap bygget som moduler.
Fordelingstavlene skal utføres i henhold til NEK 439.
Det skal utføres effektberegninger som danner grunnlag for dimensjonering
av hovedfordeling og inntakskabler.
Det skal i alle fordelinger benyttes enhetlig utstyr/materiell av anerkjent
fabrikat som er lett tilgjengelig. Alle fordelinger skal ha vern som er tilpasset
aktuelle jord- og kortslutningsstrømmer.

allmNO 2009-02-23

Det skal som hovedregel være total selektivitet mellom etterfølgende vern i
hele bygget. Hvis dette er umulig eller er svært kostnadskrevende kan delvis
selektivitet aksepterer.
Betjeningsbrytere, multiinstrument og eventuelle overvåkingspaneler
monteres i tavlefront.
Fordelingen skal være tilrettelagt for utvidelse for fremtidig tilbygg. Avsatt
reserveplass og -kapasitet skal være minimum 25 %, også for hovedbryter.
Layout skal godkjennes av byggherre før fordelingen bestilles.
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Alle fordelinger skal termograferes etter idriftsettelse. Termograferingen skal
gjentas etter omtrent ett års drift.
Hovedfordeling skal være forberedt for fjernavlesning av effekt og
energiforbruk.
Fordelingen skal ha jevn lastfordeling på alle faser.
Kursfortegnelse, enlinje- og flerlinjeskjema legges i plastlomme ved
fordelingen.
Det medtas stigekabler fra hovedfordeling til underfordelinger og fordelinger
for driftstekniske installasjoner. Stigekabler legges på kabelstiger. For
stigekabler skal det dimensjoneres med reservekapasitet på minimum 20 %.
433

Elkraftfordeling til alminnelig forbruk.
Underfordeling
Det foreslås 1 stk underfordeling for alminnelig bruk for hele bygget.
Fordelingen plasseres i tavlerom ved hovedtavle, og skal kunne betjenes av
usakkyndig personell.
Alle sterkstrømskabler t.o.m. 16 mm2 samt alle styre- og signalkabler tilkobles
via rekkeklemmer.
Fordelingen skal ha jevn lastfordeling på alle faser.
Fordelingene skal dimensjoneres med 25 % reservekapasitet ved full
belastning. Det skal være innebygget minimum 10% ledige reservekurser i
hver fordeling ved overtakelsen (primært 2x16A, C-kar).
Eventuelle styringssentraler for lys eller driftstekniske anlegg bør plasseres i
underfordelinger.
Kursfortegnelse og kabeltabell legges i plastlomme ved fordelingen.

allmNO 2009-02-23

Kursopplegg for alminnelig forbruk
Det skal være et kursopplegg hvor alle installasjoner primært er utført som
skjult anlegg og ved føring i og på etablerte bæresystem. Åpen installasjon
godtas kun på underordnede rom som tekniske rom og lager.
Kursopplegget må være funksjonelt og fleksibel og alle kurser må
dimensjoneres for forutsatt bruk.
Stikkontakter skal være 16 A hvis ikke annet er oppgitt eller hvis det skal
forsyne et spesifikt utstyr.
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Alle stikkontakter og komplett kursopplegg som er nevnt i denne beskrivelse
skal leveres komplette med kabel, rør, nipler, bokser, koblingsbokser osv.
Alle rom (også tekniske rom, tavlerom etc.) skal minimum ha 1stk stikkontakt
plassert fortrinnsvis under bryter ved dør, med unntak av små WC.
I korridorer skal det medtas stikk for minimum hver 10 m korridorlengde.
For alt utstyr som leveres i denne entreprise (belysning, dørautomatikk,
dataskap osv.) skal det medtas nødvendig komplett kursopplegg. I tillegg skal
det medtas nødvendige uttak for forbrukerutstyr jf.
arkitekttegninger/møbleringstegninger, som for eksempel, prosjektorer, AVutstyr, samt kursopplegg for lys og varme.
I fellesareal, store gangareal, garderober, lager, bøttekott etc. medtas
minimum 1 dobbel stikk pr 10m².
Plassering av uttak, brytere o.l. utføres i henhold til NS 3931.
Det monteres minimum 8 stk uttak ved hver arbeidsplass. Møterom,
pauserom, kopirom, server/datarom, regnes hver som to arbeidsplasser.
I arbeidsstue/vev og lager/sortering monteres stikkontakter i tak.
Fordeling og kursopplegg for driftsteknisk
Det medtas kursopplegg for driftsteknisk utstyr som ventilasjonsaggregat
(kompaktaggregat), sponavsug, beredere og annet driftsteknisk utstyr,
konferer VVS-beskrivelse, kapittel 31 og 36.
Det medtas 1-fase UPS på ca 1,5 kVA plassert i datarom.

allmNO 2009-02-23

Kursopplegg for virksomhet
På verksted monteres det kursopplegg for minimum følgende utstyr:
- Avretningshøvel
- Søyleboremaskin
- Benkesag
- Gjærkappsag
- Båndsag
- Kompressor (plasseres i eget kompressorrom)
- Dreiebenk
- Sveieutstyr
- I tillegg 4 stk uttak 3-fase 32 A og 10 stk uttak 1-fase 16 A

På kjøkken, vaskerom og lignende rom medtas det kursopplegg for utstyr
beskrevet i post 27.
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SUM KAPITTEL 43
(Overføres til sum kapittel 4):

Kr …………………………….

44

LYS

442

Belysningsutstyr.
Lysanlegget skal planlegges og utføres i henhold til Lyskulturs publikasjon 1B
Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg.
Lysanlegget skal tilpasses himlingstyper, miljø, funksjon og innredning samt
aktiviteter i de forskjellige rommene.
Det skal benyttes lysarmaturer med LED lyskilder.
Oppgitt levetid skal være minimum 50 000 timer ved L80/B50.
Det skal benyttes lyskilder med god fargegjengivelse (Ra≥80) og fargekvalitet
MacAdam 3–5 SDCM.
Det skal benyttes produkter fra anerkjente leverandører.

allmNO 2009-02-23

Det skal medregnes lysarmaturer i samtlige rom. Tabell under angir forslag til
belysning i enkelte romtyper.
Rom
Bruktbutikk

Type
Utenpåliggende strømskinner
med spotlights.
Dekorative pendler over
sittegrupper

Kjøkken

Innfelte armaturer i tak med
avdekning av akryl med
mikroprismeraster-optikk.
LED-lister under overskap.

Arbeidsstue

Nedhengte pendler over
arbeidsplasser med
indirekte/direkte lysfordeling.
Utenpåliggende armaturer i
tak.
Innfelte sirkulære downlight.

Korridorer

Styring
Inndeles i minimum
to soner.
Tablå med mulighet
for dimming i de
forskjellige soner og
av/på.
Bevegelsessensorer

Bevegelsessensorer
Snordimmer

Bevegelsessensorer
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Garderober,
WC
Møteplass/
Dagtilbud
Allrom/
spiserom
Ene-tiltak
Hvile- og
sanserom

I områder med fast himling
benyttes utenpåliggende
armaturer med tilsvarende
design
Sirkulære downlights i tak,
utenpåliggende armaturer
over speil
Innfelt rektangulære
armaturer i himling,
dekorative pendler over
sittegrupper

Regulering mellom
høyt nivå (nærvær)
og lavt nivå (fravær)

Innfelte rektangulære
armaturer med RGB-dioder i
tak

Tilstedeværelse.
Tablå med mulighet
for regulering av
fargetemperatur
(2700 K – 6500 K) og
programmerte
scenarier.
Bevegelsessensorer

Lager og
tekniske rom
Verksted

Industriarmaturer med opal
avdekning
Utenpåliggende
industriarmaturer med
armaturhus av aluminium.

Kontorer

Nedhengte pendler over
arbeidsplasser med
indirekte/direkte lysfordeling.
Utenpåliggende downlights i
tak.
Utenpåliggende armaturer
montert under takoverbygg

Utvendig ved
inngangspartier

Bevegelsessensorer

Tilstedeværelse.
Tablå med mulighet
for dimming i de
forskjellige soner og
av/på.

Tilstedeværelse

Bevegelsessensorer
Snordimmer

Fotocelle

Valgt type lysutstyr dokumenteres med armaturlister, datablad og
lysberegninger iht. NS-EN 12464-1:2011.
Byggherre forbeholder seg retten til å gjennomgå armaturleveransen, med
mulighet til helt eller delvis endre tilbudt lysutstyr.

allmNO 2009-02-23

Entreprenør skal i sitt tilbud ta høyde for prøvemontasje av de forskjellige
armaturer i tilhørende rom.
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Nødlysutstyr.
Nødlysanlegg skal være i henhold til:
 Brannstrategisk rapport utarbeidet av brannrådgiver
 NS-EN 1838
 NEK 400:2014
Anlegget skal prosjekteres og utføres i henhold til brannklasse angitt i
Brannstrategi for bygget. Valg av system foretas av entreprenør.
Det gjøres oppmerksom på at i enkelte deler av bygget vil det kunne være
personer med nedsatt funksjonsevne med behov for assistert rømning. Dette
må tas hensyn til ved prosjektering av nødlysanlegg.
Det installeres lede- og markeringslys i rømnings- og fluktveier. I tillegg
etableres det lede- og markeringslys i tekniske rom inkludert datarom, rom for
funksjonshemmede, publikumsområder og verksted, ved rømningsutganger
og frem til sikkert sted utenfor bygget.
Det benyttes armaturer med moderne design og LED lyskilde. Ledelys skal
fortinnsvis være innfelte. For markeringslys skal armaturhus være innfelt med
nedhengt glassplate med grønt symbol. Anlegget skal ha automatisk selvtest
med visuell presentasjon av status.

Kr …………………………….

allmNO 2009-02-23

SUM KAPITTEL 44
(Overføres til sum kapittel 4):
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VARMEANLEGG
Bygget skal varmes opp via elektriske oppvarmingskilder.
Det skal leveres et sentralisert system for varmestyring av hele bygget.
Systemet skal kunne programmeres og styres via PC. I samtlige rom med
varmekilder skal det leveres termostater som kommuniserer trådbasert med
styringssystemet.
Systemet skal kunne dele bygget inn i soner og ha mulighet for nattsenking,
daglig fravær og langtidsfravær. Programmering og minimum en
omprogrammering inngår. Programmering skal skje i samråd med byggherre.
Det skal være mulighet for individuell styring i alle rom med varmekilder.
Det skal benyttes varmekabler i minimum følgende rom:
 Alle garderober og rom som inneholder dusj, samt forrom til dusj
 Allrom/spiserom
 Ene-tiltak
 Hvile- og sanserom
Det skal også etableres varmekabler utvendig og innvendig ved
inngangspartier, porter og i inntakskammer for ventilasjon.
Valg av varmekilder i øvrige rom foretas av elektroentreprenør. Der det
eventuelt benyttes varmeovner skal disse ha lav overflatetemperatur dersom
de monteres innen rekkevidde for personer.

Kr …………………………….

allmNO 2009-02-23

SUM KAPITTEL 45
(Overføres til sum kapittel 4):
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SUM KAPITTEL 4 ELKRAFT
Sum kapittel 40:

kr ……………………………….

Sum kapittel 41:

kr ………………………………..

Sum kapittel 43:

kr ………………………………..

Sum kapittel 44:

kr ………………………………..

Sum kapittel 45:

kr …………………………………

SUM KAPITTEL 4:

KR ______________________

allmNO 2009-02-23

(Overføres til prisskjema)
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5

TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER

50

GENERELLE BESTEMMELSER
Det skal tilbys prosjektering og leveranse av et tele/data anlegg, etter
gjeldene oppdaterte forskrifter og normer. Samtlige krav fra myndigheter inkl.
Post- og teletilsynet skal følges.
Normer:
 NEK 700:2012 – Prosjektering og installasjon av
kommunikasjonssystemer
Forskrifter
 Ekomforskriften (Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og
elektronisk kommunikasjonstjeneste)
 Autorisasjonsforskriften (Forskrift om autorisasjon for installatør av
elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr).
 Elsikkerhetsforskriften (Forskrift om elsikkerhet i elektroniske
kommunikasjonsnett).
 EMC-forskriften (Forskriften om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
for elektronisk kommunikasjon)
 Forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg

Kr …………………………….

allmNO 2009-02-23

SUM KAPITTEL 50
(Overføres til sum kapittel 5):
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51

BASISINSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING

511

Systemer for kabelføring
Kabelstiger og kabelkanaler benyttes generelt felles med elkraftinstallasjoner,
se kap «411 systemer for kabelføring». Det etableres godkjente skilleplater
mellom elkraftinstallasjoner og IKT kabler.

512

Jording
Jording og skjerming skal følge retningslinjene som gis i NEK 700:2012
Jording er beskrevet i kap. 412

514

Inntakskabel for Ekom anlegg
Inntakskabel leveres av tjenestetilbyder. Entreprenør sørger for trekkerør for
inntakskabel, samt koordiner med tjenesteleverandør.
Tilknytningspunkt for innholdsleverandører blir i datarom.

515

Telefordelinger
Det monteres 19’’ datarack på datarom med minimumsdimensjon
800x800x2000.
Skap bestykkes med patchepanaler, føringsbøyler horisontalt og vertikalt,
oppbevaringshylle, strømlist med vern og bryter for å forsyne alt aktuelt IKT
utstyr. All IKT kabling termineres på egnede panel i skapet.
.

Kr …………………………….
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SUM KAPITTEL 51
(Overføres til sum kapittel 5):
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52

INTEGRERT KOMMUNIKASJON

521

Kabling for IKT
Det skal gis pris for horisontal spredenett fra patchepaneler til de enkelte
uttak, komplett inkl. tilkopling av kabel i begge ender. Kabelsystemet skal
designes og monteres i henhold til ISO/IEC 11801:2002 klasse ”E”, og det
må også oppfylle EN 50173-1:2002 klasse ”E” samt
TIA/EIA 568-B.2-1 CAT 6A med uskjermet kabel (UTP).

Anlegget skal tilfredsstille de krav som settes for slike anlegg i gjeldene EMCdirektiv.
Hele kabelsystemet skal testes (hvert par og hvert uttak) og detaljert protokoll
fra testen skal overleveres byggherren før ferdigbefaring og overlevering skal
foretas. Fra testene skal det leveres testdokumentasjon med logg av
måledata.
Dokumentasjon av anlegget skal utføres i henhold til Post og Teletilsynets
krav.
Alle uttak skal fritt kunne benyttes til både telefon og data (felles spredenett).

allmNO 2009-02-23

Det medtas RJ45 uttak i følgende rom:
 Kontorer, 2 stk
 Kopi, 6 stk
 Arkiv, 2 stk
 VO grupperom, 4 stk
 VO, 12 stk
 Hvile-/sanserom, 4 stk
 Ene-tiltak, 2 stk
 Møteplass/dagtilbud, 4 stk
 Bruktbutikk, 8 stk
 Serverrom, 4 stk
 IT rom, 4 stk
 Arbeidsstue/vev, 12 stk
 Tavlerom, 4 stk
 Lager/sortering, 2 stk
 Verksted, 4 stk
 Malerom, 4 stk
 Allrom/spiserom, 6 stk
 Øvrig (brannalarmanlegg, ventilasjon, WLAN), 10 stk
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Nettutstyr.
Inngår ikke i denne beskrivelsen. Koordinering med tjenesteleverandør
medtas

SUM KAPITTEL 52
(Overføres til sum kapittel 5):

Kr …………………………….

53

TELEFONI OG PERSONSØKING

534

Systemer for porttelefon
Det medregnes trådbundet dørtelefonanlegg bestående av høyttaler,
mikrofon, trykknappsmoduler og navneskilt ved to av inngangene. Det
medregnes to stk svarapparat med høyttaler og mikrofon.

Kr …………………………….
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SUM KAPITTEL 53
(Overføres til sum kapittel 5):
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54

ALARM OG SIGNAL

542

Brannalarm
For brannalarmanlegg vises det til Brannstrategisk rapport og
branntegninger utarbeidet av brannrådgiver. Brannalarmkategori 2
Det skal etableres et heldekkende brannalarmanlegg med optiske
røykdetektorer i alle områder (Brannalarmkategori 2)
Anlegget skal være adresserbart bestående av sentral, brannmannstablå,
røyk- og varmedetektorer, samt akustiske signalorganer.
Sentralen skal ved alarm/feil på detektorsløyfene angi den enkelte
detektors/melders adresse, og i tillegg ha display med supplerende tekst for
hver adresse. Anleggets brannsløyfer skal legges opp etter dobbeltsløyfe
prinsippet for å kunne kommunisere begge veier ved et sløyfebrudd.
Anlegget skal leveres med O-plan ved brannsentral, samt ved eventuelle
brannmannspanel
Anlegget skal ha automatisk overføring til brannvesen via sikker
alarmoverføring.
Nøkkelsafe etableres ved angrepspunkt for brannvesen.

543

Adgangskontroll og innbruddsanlegg.
Det leveres innbruddsalarmanlegg med sikkerhetsgrad 2.
innbruddsalarmanlegget utføres i overenstemmelse med FG's gjeldende
regler for automatiske innbruddsalarmanlegg.
Installasjon av innbruddsalarmanlegg skal utføres av, eller under ledelse av
firma som er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd. Det
godkjente firma skal være ansvarlig for
anleggets detaljprosjektering og utførelse overfor eventuelt
forsikringsselskap.

Kr …………………………….
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SUM KAPITTEL 54
(Overføres til sum kapittel 5):
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56

AUTOMATISERING

560

Generelt elektro.
Det medtas et sentralt styringssystem for oppvarming, ref kapittel 45.
For automatisering for ventilasjonstekniske anlegg medtar elektroentreprenør
kabling for komponenter som beskrevet i VVS-delen, ref kapittel 3.

SUM KAPITTEL 56
(Overføres til sum kapittel 5):

Kr ………………………………
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SUM KAPITTEL 5 TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER
Sum kapittel 50:

kr ………………………………..

Sum kapittel 51:

kr ………………………………..

Sum kapittel 52:

kr ………………………………..

Sum kapittel 53:

kr ………………………………..

Sum kapittel 54:

kr ………………………………..

Sum kapittel 56:

kr ………………………………..

SUM KAPITTEL 5:

KR ______________________
(Overføres til prisskjema)
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7

UTENDØRS ANLEGG

71

Utomhusarbeider

Det skal medtas bearbeiding av alle utearealer som er angitt med farge på arkitektens
situasjonsplan. Det medtas kantstein i granitt mellom gress- eller plantearealer og arealer
for gang- og kjøretrafikk. Dette gjelder ikke mot det store grøntarealet på nordøstsiden av
bygget. Arealene skal delvis ha grusdekke, belegningsstein eller asfalt. Det skal være ca
120 mm synlig kant på slike kantsteiner. Mellom arealer med ulike typer fast belegg
(mellom belegningsstein og asfalt) og mellom arealer med grusdekke og belegningsstein
skal det legges en rad kantstein i plan med begge beleggene.
Det er nedenfor beskrevet arealer med ulike typer overflate, og i prisen skal det være
inkludert alle nødvendige underliggende arbeider inkl. tilhørende materialer – også der det
er nødvendig med utskifting av eksisterende masser.
Asfaltarealer.
Arealet skal belegges med ca 60 mm asfalt med fall fra grøntarealet langs huset mot det
store grøntarealet. Det medtas nødvendig underbygging med avrettingslag for
forsterkningslag. Langs vegens nordøstside legges det kantstein med to rader
storgatestein satt i betong, og steinen legges i plan med asfaltarealet sli at avrenning skjer
ut i terrenget.
Grusarealer.
Arealer med grus belegges med grus med gradering 0 – 20 mm for etablering av kjøre- og
gangareal. Det medtas nødvendig underbygging med avrettingslag og forsterkningslag.
Belegningsstein.
Arealer med belegningsstein skal belegges med kjøresterk belegningsstein med min.
tykkelse ca 60 mm. Steinformat L x B = ca 100 x 150 mm, farge grå/mørk grå. Steinen
settes i sand og det fuges mellom steinene. Arealene skal ha fall ut fra husveggen mot
kantstein, og det medtas nødvendig underbygging med avrettingslag og forsterkningslag.
Høyden på arealer med belegningsstein skal legges med fall tilpasset inngangspartiene og
byggets fasade.

allmNO 2009-02-23

Urtehage og kjøkkenhage.
Det skiftes ut masse i arealer avsatt til urtehage og kjøkkenhage, og arealene tilføres
vekstjord av god kvalitet uten spor av ugress. Dybden på vekstjordlaget skal være min 400
mm og klargjøres for brukernes utplanting av vekster.
Grøntarealer.
Grøntareal langs byggets østfasade opparbeides med gressareal og det plantes 7 stk
bjørketrær med min. høyde 2,5 meter. Trærne skal ha rett stamme på min 1 meter. Trærne
støttes opp med 3 stk trykkimpregnerte støtter og nødvendig avstiving. Arealet skal ha min
100 mm god vekstjord som toppsjikt, og arealet skal gjødsles før det sås med frøblanding
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tilpasset det stedlige klimaet. Rundt trærne skal det være vekstjord i min. 60 cm dybde i en
omkrets på min 80 cm diameter for hvert tre.
Gressareal.
Grøntareal på byggets sørside skal opparbeides som gressareal i samsvar med
beskrivelse i forgående kapitel. Arealet vil senere kunne opparbeides som sansehage.
Plateareal.
Grøntareal på byggets nordside opparbeides som plantefelt med buskfuru. Arealet skal ha
vekstjord med min tykkelse 400 mm.

Kr …………………………….

allmNO 2009-02-23

SUM KAPITTEL 71
(Overføres til sum kapittel 7):
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73

Spesifikasjon

UTENDØRS VVS

Det medregnes tilknytning av offentlige ledninger for vann og spillvann om angitt nedenfor.
Overvann ledes til infiltrasjonsgrøft, også som angitt nedenfor. Det medregnes et komplett
utendørsanlegg med nødvendige vann-, avløps-, overvanns- og drensledninger. Kummer
(rennekummer, sandfang og inspeksjonskummer) og tilknytning til offentlige ledninger (overvann
til infiltrasjon) utendørs iht kommunenes krav og anvisninger.
Avløp fra spillvann og overvann utføres som separatsystem. Utvendige plasser, veier, kjøreramper,
arealer o.l. med fast dekke skal forsynes med overvannssluker og avløpsrenner. Terrengplassering
og plassering av overvannsavløp koordineres slik at overvann ikke på noe sted kan renne inn i
bygningen. Det medtas nødvendig antall utvendige slangekraner for spyling av faste dekker og
vanning av grøntarealer, beplantning, renhold av glassarealer osv.
Vann og avløpsledninger skal legges slik at de tilfredsstiller de offentlige krav og pålegg som er
gitt. Det skal brukes materialer som tar hensyn til de funksjoner rørene skal ha med hensyn på lyd,
mekanisk styrke, korrosjon, utseende etc. Rør legges i henhold til NS-standarder. Nødvendig
markisolasjon for frostutsatte ledninger medtas.
Eventuell flytting av brannkummer til gjeldende avstander fra bygningen skal være inklusivt i
arbeidene.

allmNO 2009-02-23

I forbindelse med de foran nevnte arbeidene skal følgende arbeider også medregnes:
 Kommunal vannledning legges utenom bygningskroppen. Alle arbeider i eksisterende eller
eventuelt nye kummer skal være inklusiv. Ledningen skal legges slik av denne kommer utenom
fremtidig vaskehall. Dimensjon ledning: Ø110mm.
 Kommunal spillvannsledning må grunnet fallforhold fortsatt ligge under bygget, men her skal
medregnes flytting av spillvannskum som blir liggende under bygget. Kummen flyttes
minimum ca 10m utenfor bygningskroppen. Her skal medregnes levering og installasjon av ny
spillvannskum og sammenkobling av ledning der kum er fjernet/demontert.
Dimensjon ledning: 160mm.
 Spillvann fra det utvendig ledningsnettet legges frem til arealet for fremtidig vaskehall.
Lednings ende merkes utvendig.
 Riving/demontering og frakobling av vann og spillvann til «Gamle Valmuen», branntomt skal
være inklusivt i arbeidene.
Området for bygget har ikke eget system for overvann. Det skal derfor medregnes etablering av
infiltrasjonsgrøft for bortledning av all overvann til terreng fra bygget (innvendig taknedløp) og
uteområdene. Arbeidene skal også omfatte prøvetaking av områdets infiltrasjonsevne før arbeidene
startes. Nødvendige inspeksjonskummer- og stakekummer skal være inklusivt.
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SUM KAPITTEL 73
(Overføres til sum kapittel 7):

74

UTENDØRS ELKRAFT

740

Generelt.

Kr …………………………….

Ved adkomstveg og parkeringsplass etableres det gatelys i henhold til Statens vegvesens
Håndbok V124. Ved dimensjonering av anlegget benyttes belysningsklasse CE4.
Anlegget styres via fotocelle.
Ved parkeringsplass skal det etableres ladepunkter for 4 elbiler. Ladeutstyret skal være
mode 3, med ladekontakt type 2.
Ladepunktene skal være forsynt fra egen kurs med 30 mA jordfeilbryter type B. Dersom
jordfeilbeskyttelse ivaretas i ladeboksen kan jordfeilbryter på kursen utelates.
Utendørs belysning ved inngangspartier, ref kapittel 442
Utendørs elvarme, ref kapittel 45.

SUM KAPITTEL 74
(Overføres til sum kapittel 7):

Kr …………………………….

allmNO 2009-02-23

SUM KAPITTEL 7 UTENDØRS ANLEGG
Sum kapittel 71:

kr ………………………………..

Sum kapittel 73:

kr ………………………………..

Sum kapittel 74:

kr ………………………………..

SUM KAPITTEL 7:

KR ______________________
(Overføres til prisskjema)
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INNLEDNING
Storfjord kommune har planlagt bygging av nytt arbeids- og aktivitetssenter med et areal av ca. 693 +
55 m2 BTA. Arbeids- og aktivitetssenteret skal etableres for å imøtekomme et økt behov for denne
type tilbud i kommunen, et behov som dagens bygningsmasse ikke kan betjene. Arbeids- og
aktivitetssenteret er planlagt plassert på en tomt tilhørende Storfjord kommune i direkte tilknytning til
et annet bygg for Lyngsalpen Vekst.

Materialet består av følgende dokumenter:

Bok 0:

Dette dokumentet danner den generelle delen av
entreprisebeskrivelsen. Innholdet er foruten tilbuds- og
kontraktsbestemmelser, administrative bestemmelser og generelle
opplysninger om prosjektet.

Tilbudsbeskrivelse:

En overordnet tilbudsbeskrivelse av valgt løsning for det aktuelle
prosjektet.

Tegninger:

Alle tegninger for prosjektet er utarbeidet på forprosjektnivå.

Brannstrategi:

Brannstrategi – notat for prosjektet

Oteren, september 2016

Storfjord kommune

Ørjan H. Skogmo
(sign)
Prosjektleder
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1 ORIENTERING OM PROSJEKTET
1.1

VALMUEN ARBEIDS- OG AKTIVITETSSENTER

Tilbudskonkurransen omfatter nybygg for Valmuen arbeids- og aktivitetssenter i en etasje. Anlegget
bygges med direkte tilknytning til et eksisterende bygg for Lyngsalpen Vekst (LAV). Bygget vil bli
synlig fra nye E6 som er planlagt lagt lenger ned i dalen, og byggets arkitektur skal bidra til økt
synlighet for Valmuen som en utadrettet bedrift.

1.2

BYGGETOMTA

Arbeids- og aktivitetssenteret er planlagt plassert på en tomt tilhørende Storfjord kommune i direkte
tilknytning til et eksisterende bygg hvor Lyngsalpen Vekst er etablert i nærheten av Fellesvaskeriet på
Oteren. Tomten er i dag dels åpen plass og dels tett krattskog så må ryddes ifm. bygging.
Det er ikke utført grunnundersøkelse av den aktuelle tomta.

1.3

ADKOMST OG UTENOMHUSARBEIDER

Adkomst til Valmuen arbeids- og aktivitetssenteret skjer hovedsakelig med bil. Trafikkarealene er i
hovedsak asfalterte arealer. Bygningen vil ha flere innganger avhengig av de forskjellige aktiviteter
som skal foregå. Det skal etableres uteplass mot syd som er til dels skjermet for biltrafikk.
Hovedatkomsten vil være foran byggets nordvest side i tilknytning til Lyngsalpen Vekst.

1.4

BYGNINGEN

Arbeidene omfatter nybygg for Valmuen arbeids- og aktivitetssenter i en etasje fordelt på areal av ca.
693 m2 BTA for selve bygningen og ca. 55 m² BTA for korridorforbindelsen. Anlegget bygges med
direkte tilknytning til et eksisterende bygg for Lyngsalpen Vekst.

Bygget inneholder i hovedtrekk bruktbutikk, kjøkken, arbeidsstuer og verksted,
undervisnings- og grupperom, spiserom, kontorer, garderober og lagerrom,
Senteret består av 3 hovedfløyer med en forbindelsesgang / lukket korridor til eksisterende bygning.
Areal er ca. 693 + 55 m² BTA

Sweco Norge AS
Arkitektkontoret Amundsen AS
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2 OPPLYSNINGER OM BYGGHERREN OG ENGASJERTE PARTER
2.1

BYGGHERRE OG RÅDGIVERE

BYGGHERRE

Navn

Storfjord kommune

Postadresse

Hatteng, 9046 Oteren

Tlf. sentralbord

77 21 28 00

Prosjektleder

Ørjan H. Skogmo

Telf

77 21 28 00 / 400 28 826

E-post

orjan.skogmo@storfjord.kommune.no

Navn

Sweco Norge AS

Postadr.

Postboks 931, 9259 Tromsø

Tlf. sentralbord

67 12 80 00

PROSJEKTERENDE
(Tilbudsgrunnlag)

Byggeteknikk

Hallvard Aase

VVS-teknikk

Kjetil Lillegård kjetil.lillegard@sweco.no

EL-teknikk

Espen Åsmo espen.asmo@sweco.no

Brannteknikk

Kathrine Skau kathrine.skau@sweco.no

Arkitekt

hallvard.aase@sweco.no

Navn

Arkitektkontoret Amundsen AS

Postadr.

Storgt. 101 / Postboks 101, 9251 Tromsø
Peter Amundsen / Bonnie Casteleyn

Tlf.

77 60 69 70

E-post:

pa@arkitektamundsen.no
bonnie.casteleyn@arkitektamundsen.no

2.2

ENTREPRENØR

Entreprenør defineres her som kontraktspart til Byggherre.
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3 FRAMDRIFT
3.1

FREMDRIFTSPLANER

Kontraktsansvarlig entreprenør (senere kalt entreprenøren) skal med sitt tilbud, fremlegge forslag til
tidsplan for arbeidene fra byggestart og frem til ferdigstillelse. Planen skal inneholde alle hoved- og
delaktiviteter.
Entreprenøren skal planlegge hele prosjektets fremdrift og utarbeide detaljert fremdriftsplan for alle
arbeider i tråd med rammeplan for prosjektet. Fremdriftsplanen skal ta inn alle kontraktsfestede
milepæler og sluttfrister. Planen skal legges frem for prosjektleder / byggherreombud for godkjenning
senest 2 uker (14 kalenderdager) etter bestillingsdato.
Godkjent fremdriftsplan blir kontraktsdokument for entreprisen. Dersom det oppstår forsinkelser i
forhold til den godkjente planen, skal entreprenøren revurdere gjenstående arbeid og fremlegge
forslag til tiltak for å ta igjen tapt tid.
En gang pr. måned skal entreprenøren sammen med byggherreombud oppdatere framdriften ved å bestemme
den aktuelle framdrift for hver aktivitet. På grunnlag av denne oppdateringen, skal entreprenøren utarbeide
en statusrapport over fremdrift med entydige opplysninger om aktivitetenes aktuelle fremdrift i forhold til
planlagt, som byggherreombud igjen skal presentere overfor byggherre.
Generelt gjelder at for fremdriftsarbeidet skal entreprenøren:
- Innrette sitt arbeid i henhold til gjeldende fremdriftsplan
- Uten omkostninger for byggherren, og med alle midler, søke å innvinne forsinkelse oppstått
på grunn av egne forhold.
- Varsle byggherren, hvis fremdriften ikke skjer i overensstemmende med fremdriftsplanen.
- Varsle byggherren hvis andre forhold på noe punkt sinker eller truer med å sinke hans
fremdrift.

3.2

ENTREPRENØRS RAPPORTERING

Entreprenør plikter hver 14.dag å rapportere til byggeleder forhold som:
- Fremdrift
- Bemanning
- Aktivitetsplan for kommende periode
- Planlagt bemanning kommende periode
- Anmerkninger om manglende arbeidsgrunnlag
- Oversikt over manglende endringsbeskrivelser
- Gjennomføring av HMS på byggeplassen
- Registrerte avvik
- Plan for korrigerende tiltak
- Kostnadskonsekvens ved avvik
- Fremdriftskonsekvens ved avvik
Rapporten leveres senest mandag i etterfølgende uke, før byggemøtet.

3.3

ENTREPRISER / KONTRAHERING

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder for dette prosjektet.
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4 KONKURRANSEREGLER
4.1

GENERELT

Som generelle konkurranseregler gjelder Lov om offentlige anskaffelser med Forskrift om offentlige
anskaffelser.

Etterfølgende punkter i dette kapittel gjelder som supplerende
konkurranseregler.
Som anskaffelsesprosedyrer benyttes "Prekvalifisering av entreprenører".
Det forutsettes at tilbyder kjenner offentlige lover, forskrifter, retningslinjer og bestemmelser som kan
ha betydning for utførelsen av arbeidene og eller kostnadene.

4.2

DELTAKELSE I KONKURRANSEN

Alle som oppfyller de kvalifikasjonskrav som framgår av konkurransegrunnlaget inviteres til å delta i
konkurransen ved å gi tilbud.
Etter gjennomgang og kontroll av mottatte tilbud, vil oppdragsgiver innlede kontakt mot entreprenør
av det for byggherren økonomisk mest fordelaktige tilbud.

4.3

TILTRANSPORT AV PROSJEKTDELTAKERE

Byggherre har som intensjon å tiltransportere den allerede etablerte arkitekten i prosjektet til
entreprenøren. Den aktuelle arkitektfirmaet er Arkitektkontoret Amundsen AS.

4.4

SUPPLERING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET

Når oppdragsgiver anser det nødvendig eller hvis en eller flere tilbydere ber om det, arrangeres det
tilbudsbefaring av byggeplassen/anleggsområdet.
I alle tilfeller forutsetter oppdragsgiver at tilbyder har skaffet seg nødvendig kjennskap til
lokaliseringen av anlegget som skal etableres inkl. anleggsområdet samt eventuelle andre forhold av
betydning for oppdraget, f.eks. rør, kabler etc. i grunnen, tilgang til strøm, telefon, vann, avløp etc.,
muligheter til depoter og riggplasser, transportmuligheter, eiendomsforhold mv.

4.5

TILBUDETS UTFORMING

Det tilsendte konkurransegrunnlaget (tilbudsbeskrivelse) skal fylles ut av tilbyder. Mangelfull
utfylling kan medføre avvisning.
Tilbudet skal vedlegges et eget forpliktende tilbudsbrev. Tilbudet skal svare på alle
spørsmål/problemstillinger og vedlegges all dokumentasjon som fremgår av konkurransegrunnlaget.
Mangler eller uklarheter i denne sammenheng kan resultere i avvisning av tilbudet.
Tilbudet skal være skrevet på norsk.
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4.6

FORBEHOLD - AVVIK

Eventuelle forbehold skal være spesifisert i forpliktende tilbudsbrev. (NB! Oppdragsgiver vil legge
vekt på at det er minst mulig forbehold i tilbudet.)
Når forbehold har økonomiske konsekvenser skal tilbyder prissette forbeholdet.
Når eventuelle forbehold ikke er prissatt av tilbyder eller forbeholdet ikke lar seg kostnadsberegne,
kan oppdragsgiver velge å prissette forbeholdet skjønnsmessig evt. avvise tilbudet.

4.7

ANTAKELSE AV ENTREPRENØR

Antakelse av entreprenør vil kunne skje etter kontroll av tilbudet og godkjennelse av byggherren.
Etter gjennomgang og kontroll av mottatte tilbud vil oppdragsgiver vurdere tilbudene ihht.
tildelingskriteriene. Etter innstilling og godkjennelse hos byggherren, vil denne kontakte den som har
gitt det beste tilbudet (økonomisk mest fordelaktige tilbud). De tilbydere som ikke kontaktes, blir
orientert om valget.
Kontakten ledes normalt av oppdragsgivers prosjektleder. Det forutsettes at representanten(e) fra
tilbyder har fullmakt til å inngå bindende avtaler.
Tilbyder kan ikke kreve noen form for kompensasjon dersom oppdragsgiver velger å forkaste samtlige
mottatte tilbud.
Konkurransen blir avgjort av den myndighet i Storfjord kommune som til enhver tid har fullmakt til å
avgjøre slike saker.
Avtale er sluttet først etter at kontraktsmøte er avholdt og oppdragsgiver har sendt skriftlig bestilling
til tilbyderen eventuelt når eget avtaledokument er underskrevet av både oppdragsgiver og tilbyder.

4.8

GODKJENNING AV OVERORDNET MYNDIGHET

Oppdragsgiver tar forbehold om at bestilling/oppstart av leveransen normalt er betinget av
godkjenning av overordnet myndighet hos oppdragsgiver og / eller offentlig myndighet. Tilbyder kan
ikke kreve noen form for erstatning dersom overordnet og eller offentlig myndighet bestemmer at de
arbeider som inngår i tilbudskonkurransen ikke skal gjennomføres eller at arbeidene skal endres
vesentlig. Likeledes kan ikke tilbyder kreve erstatning eller kompensasjon fra oppdragsgiver dersom
igangsettingstillatelse for bygget/anlegget eller for deler av bygget/anlegget ikke foreligger innen
ønsket oppstart av arbeidene, jfr. entreprenørens framdriftsplan.

4.9

VEDSTÅELSESFRIST

Vedståelsesfristen utløper 90 kalenderdager etter tilbudsfristens utløp.
Hvis oppdragsgiver ikke gir beskjed om noe annet vil vedståelsesfristen også utløpe 30 kalenderdager
etter dato på brev fra oppdragsgiver om hvem som er antatt som entreprenør/leverandør.
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5 KONTRAKTSBESTEMMELSER
5.1

GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder Norsk Standard NS 8407:2011 «Alminnelige
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser» med nedenfor angitte suppleringer.

5.2

SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
5.2.1

Kvalitetssikring

Kvalitetssikringsmanual
Før arbeidene starter, skal entreprenøren presentere opplegg/mal for kvalitetssikring som omhandler
alle viktige faser i kontraktsarbeidet fra mottakelse av varer til overlevering. Byggherren ved
byggherreombud skal kunne godkjenne både opplegg/mal og grad av rapportering.
Entreprenøren skal sørge for at ansatte og eventuelle innleide i egen organisasjon samt ansatte og
eventuelle innleide hos underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som
følger av tariffavtale, regulativ eller det som er normalt i det distrikt der arbeidet blir utført og for
vedkommende yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten.
Lederen av virksomheten er ansvarlig for at disse kontraktsbestemmelsene blir etterlevd.
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
Dersom entreprenøren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til å holde tilbake deler av
kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherren kan holde tilbake et beløp
tilsvarende ca. 2 ganger besparelsen for arbeidsgiveren.
Entreprenøren skal på oppfordring fra byggherren og kontrollmyndighet legge frem dokumentasjon
for de lønns- og arbeidsvilkår som benyttes. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører
og underleverandører.
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6 RUTINER FOR PLANLEGGING- OG BYGGEFASEN
6.1

KORRESPONDANSE

Overskriften i all korrespondanse skal alltid inneholde prosjektnavn og navn på aktuell entreprise
som følgende eksempel:
Valmuen arbeids- og aktivitetssenter
Stikkord (hva det gjelder)

Hvert brev skal kun omhandle én sak.
All korrespondanse til byggherren skal merkes med prosjektleders navn og stiles til:
Storfjord kommune
Hatteng
9046 Oteren
Korrespondanse til entreprenøren stiles til entreprenørens forretningsadresse.
Byggherren skal tilsendes kopi av all korrespondanse mellom entreprenøren og byggherrens
representanter. Normalt sendes også kopi til byggherreombud og eventuell ekstern prosjektleder.

6.2

REVISJON AV TEGNINGER

Ved enhver revisjon av tegning vil utsendingen følges av endringsliste. Dette gjelder selv om
revisjonen ikke medfører økonomiske konsekvenser. Aktuell revisjon markeres på tegningen.
Entreprenøren skal underskrive og sende endringsliste til byggherren innen en uke.

6.3

TILLEGGS- OG ENDRINGSARBEIDER

For ethvert arbeid ut over kontraktsarbeidet skal det alltid foreligge skriftlig avtale underskrevet av
byggherren eller den som byggherren gir fullmakt.
Endringslister med prisforespørsel eller andre prisforespørsler skal prises og returneres byggherrens
rådgiver senest innen en uke etter at denne er mottatt av entreprenøren. Kopi sendes byggherren ved
prosjektleder. Nummerering av endringslister og rekvisisjoner skal avtales for å sikres entydighet.
Avviksmeldinger fra entreprenøren skal i utgangspunktet være priset eventuelt skal
priskonsekvensene være beskrevet i detalj. Hvis kontrakten ikke inneholder enhetspriser for likeartet
arbeid skal enhetspriser på tilleggs-/endringsarbeidene likevel prises med enhetspriser som står i
rimelig forhold til kontraktens priser.
Pristilbud som ikke er basert på kontraktens priser skal, så langt det er mulig, inneholde mengder,
enhetspriser og påslagsprosenter slik at det er mulig for byggherren å vurdere prisen.
Pristilbud stiles til byggherren og sendes den som har sendt endringslisten/prisforespørselen. Kopi av
pristilbud sendes til byggherre og byggherreombud.
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6.4

RUTINER FOR FAKTURERING

Ingen fakturaer vil bli utbetalt før garanti/forsikringer i henhold til kontrakt og kvalitetsplan er
framlagt. Storfjord kommune har elektronisk fakturahåndtering, og det er derfor helt avgjørende for å
kunne foreta utbetaling, at faktura er påført tilstrekkelige opplysninger.
Fakturaer skal stiles til:
Storfjord kommune
Hatteng
9046 Oteren
og skal (minst) inneholde følgende opplysninger:
- Leverandørens navn og adresse
- Leverandørens registreringsnummer i avgiftsmanntallet
- Navn på prosjekt (Valmuen arbeids- og aktivitetssenter) og prosjektleders initialer (ØHS)
Det skal utstedes egne fakturaer for ulike arbeider:
- Kontraktsarbeider (vanligvis a-kontofaktura for utført arbeid/mengder/vareleveranser)
- Tilleggs-/fradragsarbeider (rekvisisjoner/kopi av bestilling via e-post, vedlegges)
Avdragsfaktura for kontraktsarbeider skal inneholde følgende opplysninger:
- Kontraktssum
- Opparbeidet beløp
- Tidligere utbetalt a-kontobeløp (sum)
- Merverdiavgift
- Beløp til utbetaling
Mangler en eller flere av ovennevnte påføringer vil dette bli oppfattet som feil ved fakturaen, jfr. pkt.
6.5. Det skal faktureres en gang pr. mnd. Alle beløp i norske kroner.
Det skal ikke inngå mer enn en bestilling/rekvisisjon pr faktura, og det skal sendes egne faktura for
kontraktsarbeidet (A), for endringsarbeider (E), og for tilleggsarbeider (T).
Avdragsnota for kontraktsarbeidet (A-nota) skal spesifiseres. Fakturaen skal minimum vise
kontraktens mengder, total produksjon (mengder) pr. fakturadato og total produksjon (mengder) pr.
forrige faktura samt innestående beløp. Avdragsnota faktureres pr. siste dato i måneden.
Faktura for endringsarbeider (E-nota) gjelder arbeider beskrevet og priset i endringslister. Det
skrives egen faktura for hver endringsliste. Spesifiseres på samme postnivå som endringslisten. Ved akonto skal faktura minimum vise endringslistens mengder, produksjon (mengder) pr. fakturadato og
produksjon (mengder) pr. forrige avdragsnota.
Faktura for tilleggsarbeider (T-nota) gjelder tilleggsarbeider som bestilles ved rekvisisjon eller
brev uten at det foreligger endringsliste.

6.5

BETALINGSFRISTER

Forfallsdato på fakturaer regnes fra den dato byggherren eventuelt byggherreombud mottar komplett
og riktig faktura med nødvendig bilag/vedlegg.
Hvis det er feil ved fakturaen eller bilagene, eller det mangler nødvendige bilag etc., vil faktura bero
hos byggherre/byggherreombud inntil fullstendig fakturamaterialer er mottatt, eventuelt vil fakturaen
bli returnert uten utbetaling / delutbetaling.
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6.6

BYGGEMØTER

Byggemøter avholdes normalt annenhver uke på byggeplassen. Det skal også avholdes
jevnlige HMS befaringer.
Entreprenøren leder og fører referat fra møtene.
Ansvarlig representant for hver av de involverte entreprenører plikter å stille på alle
byggemøter. Entreprenøren kan permittere underentreprenører som ikke har drift på
byggeplassen på det aktuelle møtetidspunkt. De prosjekterende møter etter spesiell
innkalling.
Alle møtedeltakere har rett til å kreve saker / synspunkter tatt opp og ført inn i referatet.
Dersom innsigelser mot referatet ikke blir reist senest i påfølgende møte, anses referatet
som godkjent.

6.7

PROTOKOLLER, REFERATER

Entreprenøren har ansvaret for at det føres protokoller eller referater fra alle møter og
befaringer.
Disse skal distribueres til alle deltakerne, til alle berørte parter og det skal klart fremgå
hvem de er sendt til.

6.8

BESKJEDER

Alle beskjeder til byggeplassen fra byggherre skal overbringes gjennom byggherreombud
som overleverer dem til rette vedkommende. Slike beskjeder skal bekreftes skriftlig.
Andre beskjeder fra de prosjekterende, etc. går via entreprenøren.
Påbud til byggeplass skal foreligge skriftlig og fordeles som angitt for korrespondanse.
Alle beskjeder til / fra underentreprenører skal gå via entreprenør som er byggherrens
kontraktspartner, og skal foreligge skriftlig. I denne forbindelse aksepteres e-post som
skriftlig melding.

6.9

ADRESSELISTE

Entreprenøren skal utarbeide adresseliste som inneholder opplysninger om firmanavn,
saksbehandler, adresse, telefon, m.v. for alle impliserte parter i byggesaken.
Adresselisten skal senest foreligge ved utsendelse av referat fra første byggemøte.
Etter hvert som nye firmaer engasjeres, skal adresselisten ajourføres og distribueres på
nytt.

6.10 FORHOLD TIL BYGNINGSMYNDIGHETER
Entreprenøren har ansvaret for alle nødvendige søknader / innhenting av nødvendige godkjennelser i
forbindelse med byggeprosjektet.
Etter at entreprenør er kontrahert skal han ivareta søkeransvaret til prosjektet. Entreprenøren må sørge
for å inneha nødvendige godkjenninger i hht. plan- og bygningsloven med forskrifter. Entreprenøren
skal sørge for all dokumentasjon til søknad om igangsettingstillatelse for sine arbeider, både for
prosjekterende og som utførende, for alle fagområder som er relevante, og i tråd med tiltaksprofil for
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prosjektet. Dette innebærer erklæring av ansvarsrett, dokumentasjon på sentral godkjenning og annen
dokumentasjon. Tilsvarende ved arbeidets ferdigstillelse skal samsvarserklæring leveres og søknad
om ferdigattest.

6.11 KRAV TIL FRAMDRIFT
6.11.1 Framdrift
Entreprenøren skal varsle alle avvik i forhold til godkjent framdriftsplan.
Entreprenøren skal dokumentere produksjonsplaner 2 – 4 uker fram i tid og statusrapport som viser
hva som er utført i siste periode (normalt siste 2 uker). Andre intervall kan avtales.
6.11.2 Ressursinnsats
Entreprenøren skal til første avklaringsmøte utarbeide en oversikt over hvilke ressurser han har til
rådighet og vil benytte på anlegget. Dette gjelder både mannskaper, maskiner og utstyr.
6.11.3 Arbeidstid
Ved særskilt behov kan tiltakshaver tillate utvidelse av arbeidstiden, men da innenfor de rammer som
inngår i politivedtektene.
Hvis det må utføres arbeider utenom de tidsrammer som er bestemt i politivedtektene må ansvarlig
utførende søke dispensasjon hos politiet. Slik dispensasjon må foreligge i så god tid at tiltakshaver
kan annonsere slike arbeider før oppstart

6.12 FORHOLD PÅ BYGGEOMRÅDET
6.12.1 Generelt
Byggearbeider skal foregå på område inntil eksisterende vei. Entreprenøren skal bl.a. ha fokus på
både trafikk / atkomst og vedlikehold i tilknytning til drift av veien til anlegget, både vinter og
sommertid.
6.12.2 Byggherreombud
Byggherren vil engasjere byggherreombud for oppfølging og kontroll med alle arbeider. Han vil
utøve teknisk kontroll og fremdriftsmessig kontroll og for øvrig overvåke at alle arbeider utføres i
overensstemmelse med kontrakt. Han skal videre kontrollere og attestere faktura, føre byggeregnskap
og sette opp periodiske rapporter til byggherren.
6.12.3 Byggemøter/referater.
Entreprenøren skal innkalle til periodiske byggemøter og spesielle framdriftsmøter hvor alle
underentreprenører har møteplikt. Han vil utarbeide rapport fra disse møter, som også sendes
byggherre og rådgivere. Alle skal bli tilsendt rapporter fra møter hvor de er tilstede, eller hvor deres
arbeider er behandlet. Entreprenørene plikter å gjennomgå rapportene og senest innen 1 uke etter
mottak av disse, komme med skriftlige innsigelser; ellers blir innholdet i rapporten ansett som
godkjent.
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6.12.4 Kvalitetssikring
Kvalitetsplan.
Som ledd i prosjektets kvalitetssystem skal entreprenørene utarbeide kvalitetsplan for sine
kontrollarbeider, utføre kvalitetssikring (iht. planen) samt jevnlig rapportere kvalitet til byggherre
eller hans representant (byggherreombud).
Kvalitetsplanen skal minimum ha følgende innhold:
Firmaets kvalitetsmål.
Ansvar og myndighet.
Organisasjonskart med stillingsbetegnelser over navngitte personer som har ansvar og
myndighet for utøvelse av denne kontrakt.
Prosedyre / instrukser for utførelse av egenkontroll.
Prosedyrer / instrukser for hva som skal kontrolleres, hvilke kvalitetskrav som gjelder samt
hvordan egenkontroller skal utføres.
Kontrollplan.
Skal fortelle hvilke egenkontroller som skal utføres i denne kontrakt, hvilke prosedyrer
egenkontrollene utføres etter (jfr. Pkt. 3), når egenkontroller er planlagt samt kvittering for
utførte egenkontroller. Tidspunkt for egenkontroller skal angis med ukenummer eller måned
iht. styringsplanene for fremdrift. (Denne kontrollplan må ikke forveksles med kontrollplan
som innsendes til kommunale myndigheter i forbindelse med søknad om ansvarsrett.)
Prosedyre for vedlikehold av kvalitetsplanen under kontraktens framdrift.
Kvalitetsplanen skal ha rutine for revisjoner. Revisjoner av planen skal dokumenteres på et
dokumentkontrollskjema som ligger fremst i kvalitetsplanen.
Kvalitetsplanen er ikke et ”sovende dokument”. Kvalitetsplanen skal under hele
kontraktsperioden brukes som et arbeidsdokument for entreprenørens prosjektleder.
Egenkontroll
Entreprenøren skal utføre fortløpende egenkontroller av kvaliteten på sitt arbeid/leveranse.
Egenkontrollen skal planlegges på forhånd for min. en måned av gangen og plottes inn på
kontrollplanen. Kontrollplanen skal brukes som en ”framdriftsplan” for egenkontroller. Når
egenkontrollen er utført skal det kvitteres på egenkontrollskjemaet og kontrollplanen skal oppdateres.
Rapportering av kvalitet til byggherreombud.
Alle entreprenørene skal arkivere (felles arkiv) oppdatert kontrollplan og rapporter fra alle
egenkontroller som til enhver tid er utført. Arkivet vil bli brukt aktivt av byggherreombud. Oppdatert
kontrollplan vil si utkvittert for alle egenkontroller som er utført i perioden (fra forrige byggemøte)
samt alle planlagte nye egenkontroller for neste periode. Status på kvalitetsoppfølgingen protokolleres
i byggemøtereferatet under hver entreprise.
6.12.5 Planlegging
Entreprenøren skal organisere og delta aktivt både i den overordnede og den løpende
produksjonsplanleggingen. Entreprenøren skal derfor ha en sterk byggeplassadministrasjon, som har
fullmakt til å ta beslutninger. For øvrig vises til kap. 3.
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6.12.6 Forretningsrutiner
Alle involverte i dette byggeprosjektet pålegges å følge de forretningsrutiner som gjelder for
prosjektet. Konferer Rutiner for byggeplassen.
6.12.7 Ryddighet og orden på byggeplass.
Samtlige engasjerte entreprenører har ansvar for å holde orden og ryddig byggeplass og er pliktige til
å innordne seg de rutiner som ansvarlig legger opp til. Konkrete arbeider i tilknytning til “Ryddighet
og orden“ er beskrevet nedenfor.

Ryddighet og orden
Dette kapitlet er generelt, og innholdet må derfor vurderes ut fra den aktuelle byggesaken. Det vil helt
naturlig være deler som ikke passer til enhver byggesak.
1 Formål og orientering:
Hensikten med dette avsnittet er å påvirke alle involverte parter til å holde orden på byggeplassen
samt å lage en prosedyre for ren byggeprosess - dette for å bedre sikkerheten på anlegget, øke
trivselen og bedre miljøet på byggeplassen. Ren byggeprosess vil også føre til bedret fremdrift og vil
bidra til et bedre sluttresultat miljømessig. Dette er også særdeles viktig i den aktuelle byggesaken.
2 Ansvar for gjennomføringen:
Alle har et felles ansvar for å gjennomføre prosedyren for ren byggeprosess – byggherre, leverandører
og den enkelte arbeider. Det er derfor viktig at hver enkelt leverandør orienterer sine arbeidere om
deres ansvar. Det vil bli forlangt at alle leverandører følger opp sine kontraktsforpliktelser også i
denne sammenhengen.
3 Kontrollansvar:
Leverandørenes interne kontrollsystemer skal fange opp eventuelle avvik fra egne
kontraktsforpliktelser. Anleggsledelsen har dessuten et overordnet kontrollansvar, og han har også rett
og plikt til å iverksette nødvendige tiltak dersom leverandørene ikke ivaretar sitt kontrollansvar og
sine kontraktsforpliktelser.
4 Kontraktsforpliktelser:
Omfanget av kontraktsforpliktelsene kan variere. Følgende generelle bestemmelser gjelder:

A. Entreprenørenes forpliktelser
Hver leverandør er forpliktet til å ivareta følgende forhold, og kostnadene som er forbundet med dette
skal innkalkuleres i kostnadene for Felleskostnader vedr. byggeplassen:
Alle entreprenører skal:
 ha som overordnet mål å holde en ren og ryddig byggeplass.
 til enhver tid holde samtlige felles trafikkarealer ryddige. Bortsetting av materialer, verktøy og
utstyr skal derfor ikke skje i slike arealer.
 håndtere og lagre materialer som tilføres byggeplassen på en slik måte at de ikke utsettes for
nedsmussing, nedbør eller høy luftfuktighet. Også bestandige materialer skal være tildekket og
beskyttet på byggeplassen.
 kontinuerlig rydde etter egne arbeider og bringe alt avfall til oppsatt søppel - container som
jevnlig tømmes. Det må sørges for god stabling og komprimering i containerne slik at antallet
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tømminger kan minimaliseres. Avfall skal sorteres i samsvar med den enkelte kommunes
bestemmelser om mottak av bygningsavfall.
Eventuelt risikoavfall skal tas vare på i henhold til gjeldende forskrifter og hver leverandør sørger
selv for å bringe slikt avfall til godkjent deponeringssted.
Brenning av avfall på byggeplassen er ikke tillatt.
delta i felles ukentlige felles - ryddinger. Det skal da foretas rydding på byggeplassen og alle
leverandører fjerner alle typer avfall - uansett hvilken leverandør som måtte ha forårsaket avfallet.
Hver leverandør må regne med å avse en person til slik hovedrydding minimum en time hver uke,
og bygglederen fastsetter i samråd med leverandørene tidspunkt for slik rydding.

Entreprenøren som er utpekt som hovedbedrift skal dessuten:
 utføre fullstendig rydding før det avtales ferdigbefaring.
B. Byggherrens forpliktelser
Byggherren vil legge forholdene best mulig til rette for gjennomføringen av ren byggeprosess.

6.12.8 Eksisterende anlegg i grunnen
Entreprenøren er ansvarlig for undersøkelse av tomten og omkringliggende arealer som blir berørt av
utbyggingen, for avklaring om det finnes uregistrerte anlegg. Konsekvens ved overgraving eller
skader på kabler og ledninger er entreprenørens ansvar.
Slike anlegg skal være i drift i byggefasen. Unntak gjelder anlegg hvor omlegging er spesielt
beskrevet. Alle anlegg i grunnen skal sikres forsvarlig slik at de ikke skades under arbeidenes
gjennomføring.
6.12.9 Forhold vedr. trafikkavvikling
Entreprenøren er selv ansvarlig for trafikkavvikling og -sikring ved byggeplassen i byggetiden.
Entreprenøren bærer alle kostnader med trafikkavvikling og -sikring og er ansvarlig for at alle krav fra
vegmyndigheter og øvrige offentlige organ blir oppfylt. Entreprenøren skal utarbeide og få godkjent
nødvendige skilt- og sikringsplaner fra offentlige myndigheter hvor dette er aktuelt og godkjenning
forelegges byggherren før arbeidene starter. Skilting og sikring skal fortløpende oppdateres og holdes
à jour etter som arbeidene skrider fram. Byggentreprenør sørger også for sikring / eventuelt
inngjerding og vedlikehold av sikring med porter for å unngå uønsket ferdsel inn i området, samt
etablere, kunngjøre og følge opp åpne- og stengerutiner.
Dersom det er nødvendig med omkjøringsveger eller provisorier for trafikkavviklingen, bekostes dette
av entreprenøren. Likens er entreprenøren ansvarlig for nødvendige offentlige og private tillatelser for
slike provisorier.
Entreprenøren skal forestå og koste all nødvendig offentlig og privat varsling i forbindelse med
gjennomføring av arbeidene.
6.12.10 Forhold til naboer
Eventuelle tiltak må gjøres med hensyn til støvproblematikk, støy, forurensing av trafikkområder etc.
Støy skal begrenses til maks 65 dB(A) ved grense av arbeidsområdet. Veger og trafikkareal skal
holdes støvfrie ved spyling, eventuelt salting. Det skal i tillegg sikres slik at uvedkommende ikke kan
ta seg inn i anleggsområdet og uforvarende påføres seg selv skade.
Arbeidet forutsettes utført innenfor normale arbeidstidsbestemmelser. Ved eventuelt overtidsarbeid
forutsettes at normal helg- og nattfredning respekteres. Støyende aktiviteter får uansett bare foregå i
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perioden mellom kl 07.00 og kl. 23.00 med mindre særskilt dispensasjon innhentes hos stedlige
myndigheter for dette.
6.12.11 Riggområde. Depot
Avtales på forhånd med byggherrens representant.
6.12.12 Avfallshåndtering
Spesielle kommunale ordninger skal følges der slike finnes. Avfall bringes til avfallscontainere et
sentralt sted på byggeplassen og sorteres etter anvisning. Entreprenøren rigger og drifter
avfallstasjonen. Det skal påregnes sortering av papir/papp, trematerialer, metall, plast - og emballasje,
EE - materiell, restavfall. Farlig avfall, f.eks. kjemiske stoffer, malingsrester og andre farlige stoffer
skal den enkelte entreprenør selv fjerne fra byggeplass og til godkjent mottak. Alt avfall fjernes
kontinuerlig. Lagring i terrenget / på nabotomter eller andre steder tillates ikke.
Dersom avfallsfjerning og rydding ikke utføres jevnlig, vil byggherre engasjere egne firma til
arbeidet, og deretter belaste kostnadene på det / de firma som unnlater å utføre pliktig rydding.
6.12.13 Skilting av byggeplass
Sentralt ved byggeplassen kan det monteres skilt som viser hvem som er byggherre, planleggere og
entreprenører. Skiltingen skal samordnes av entreprenøren.
6.12.14 Sluttdokumentasjon
Før overlevering skal entreprenøren levere til byggherre og rådgiver alle registreringer og
innmålinger. Koordinater skal leveres på forhånd i avtalt elektronisk format.
Videre skal det leveres dokumentasjon på alt levert materiell og utstyr, samt instrukser/veiledninger
for materiell som skal driftes.
Det skal leveres sluttdokumentasjon / FDV - dokumentasjon for alle deler av byggeprosjektet,
inklusive “som bygget” - tegninger. Med tegninger forstås tegninger som entreprenøren eller hans
underleverandører har utarbeidet. I tillegg skal det overleveres oppdatert tegningssett med rød penn på
papir for alle tegninger i hvert tilbud.
Dokumentasjon skal være som følger hvor det skal medtas:


Drifts- og vedlikeholdsinstruks for byggherrens bruk (både planlegging og utførelse)



Dokumentasjon om installerte produkter, komponenter, utstyr og systemer med tegninger.



Det som er angitt i den enkelte fagbeskrivelser i konkurransegrunnlaget.

Data for FDV skal leveres på hensiktsmessig dataformat.
For ytterligere spesifikasjon av krav til FDV - dokumenter vises til fagbeskrivelsen.
Dokumentasjon skal leveres ved overlevering av anlegget.
Før overlevering skal entreprenøren (gjennom rådgiver) i tillegg levere alle andre avtalte
dokumentasjoner instrukser mv.
6.12.15 Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø
Byggherren vil utarbeide sin egen SHA plan for arbeidene. Entreprenøren skal delta aktivt i HMS arbeidet på byggeplassen. Entreprenøren skal med sitt tilbud presentere rutiner for ivaretakelse av
både interne og eksterne sikkerhets, helse- og arbeids miljømessige forhold. Entreprenøren har
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sikkerhetsmessig ansvar for naboer, trafikkanter, egne ansatte og andre som kan komme i berøring
med hans arbeider. Byggherren vil også kunne be om plan for hvordan sikkerhet vurderes og hvilke
konkrete tiltak som iverksettes.
Entreprenøren skal utarbeide HMS - plan som ajourføres og spesifiseres med ansvarlig firma / person,
riggplan, beskrivelse av spesielle forhold m.m. etter hvert som disse detaljer blir bestemt.
Entreprenør skal ha ansvaret som hovedvernebedrift i hht. Arbeidsmiljøloven, samt være KU
(koordinator utførelse) for byggefasen.
6.12.16 Miljø
Alt arbeid på byggeplassen må skje på en miljøriktig måte. Materialer som skal benyttes på anlegget
dokumenteres mht. miljøvennlighet ved datablad. Miljøhensyn skal vektlegges i prosjekteringen av
nye omsorgsboliger og entreprenøren skal gjennomføre sine arbeider med dette for øye.
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Unntatt offentlighet i hht § 6.

VEDLEGG 1
Evalueringsskjema for entreprisearbeider/leveranser

NB! Skjema med evt. vedlegg kan
på forespørsel bli utlevert til andre
offentlige byggherrer.

Som ledd i kvalitetssikringen skal det foretas en evaluering av gjennomførte entrepriser.
Evalueringsskjemaet skal synliggjøre kvaliteten på arbeidet og eventuelle avvik.
Evalueringsskjemaet skal forelegges entreprenør/leverandør som kan gi sine merknader.
Evalueringsskjemaet arkiveres og benyttes som referanse ved senere tilbudsvurderinger.
Evalueringen foretas av prosjektleder og byggeleder og kvalitetssikres i evalueringsgruppe hos Byggherre.

Prosjekt:

Valmuen arbeids- og aktivitetssenter

Byggherre:

Storfjord kommune

Byggherrens representant:

Ørjan H. Skogmo

Entreprenør:
Entreprenørens representant:
Type prosjekt:
Kontraktssum:
Tillegg prosjektering:
Avtalt ferdigtidspunkt:
Faktisk ferdigtidspunkt:
Dato for evalueringen:
Evaluering nr:

Skala:
1. Ikke fornøyd
2. Passe fornøyd
3. Fornøyd
4. Godt fornøyd
5. Meget fornøyd

Viktighet:
1. Mindre viktig
2. Viktig
3. Meget viktig
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Vurderingskriterier

Skala

1.

Entreprenørens evne til å levere i hht. riktig kvalitet

2.

Entreprenørens evne til å etablere tidsplan og kontrollere fremdrift i forhold
til denne

Viktighet

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3

3.

Entreprenørens generelle kompetansenivå på anleggsdrift

1 2 3 4 5

1 2 3

4.

Entreprenørens evne til å organisere arbeidet

1 2 3 4 5

1 2 3

5.

Entreprenørens evne til å styre underentreprenører

1 2 3 4 5

1 2 3

6.

Entreprenørens evne til å kommunisere med prosjektdeltakerne

1 2 3 4 5

1 2 3

7.

Entreprenørens evner til å informere om og håndtere endringer i prosjektet

1 2 3 4 5

1 2 3

8.

Entreprenørens evne til å behandle endringslister

1 2 3 4 5

1 2 3

9.

Entreprenørens orden på kontor og byggeplass

1 2 3 4 5

1 2 3

10.

Entreprenørens fagkompetanse på de sentrale fagområder i dette prosjektet

1 2 3 4 5

1 2 3

11.

Entreprenørens samarbeidsevne med publikum og næringsliv

1 2 3 4 5

1 2 3

12.

Entreprenørens evne til å tilrettelegge for trafikkavvikling (Skilting,
omkjøring, vintervedlikehold med mer)

1 2 3 4 5

1 2 3

13.

Entreprenørens arbeidssikring av anlegget med tanke på publikum og trafikk

1 2 3 4 5

1 2 3

14.

Entreprenørens utførelse av midlertidig vannforsyning og avløp

1 2 3 4 5

1 2 3

15.

Entreprenørens evne til å være løsningsorientert

1 2 3 4 5

1 2 3
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16.

Entreprenørens evne til å være konstruktiv vedr. tekniske løsninger og
økonomiske besparelser

1 2 3 4 5

1 2 3

17.

Entreprenørens evne til å overlevere til rett tid

1 2 3 4 5

1 2 3

18.

Entreprenørens kompetanse og prioritering av kvalitetssikring

1 2 3 4 5

1 2 3

19.

Entreprenørens evne til å prioritere HMS - arbeid og avholde vernerunder
inklusive oppfølging av underentreprenører i hht dette

1 2 3 4 5

1 2 3

20.

Entreprenørens evne til å prioritere og få levert FDV -dokumentasjon

1 2 3 4 5

1 2 3

21.

Entreprenørens prioritering med tanke på å levere innmålingsdata
fortløpende

1 2 3 4 5

1 2 3

22.

Entreprenørens evne og motivasjon til å levere et produkt uten feil og
mangler

1 2 3 4 5

1 2 3

23.

Entreprenørens evne til ryddighet i faktureringsrutiner

1 2 3 4 5

1 2 3

24.

Entreprenørens totale gjennomføringsevne

1 2 3 4 5

1 2 3

25.

Tillitsforhold Molde vann og avløp KF – entreprenør

1 2 3 4 5

1 2 3

Andre kommentarer:

Behandlet i evalueringsgruppen den: _____________________________________

____________________________________________________________________
Dato / underskrift prosjektleder

Kopi:

Entreprenør
Prosjektarkiv
Referansearkiv
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A10-01

Rev.
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B

C

D

E

F

G

Snitt A

A

YV 02

5 100

5 100

5 100

5 100

5 100

5 100

YV 03

EI 30

10 x 23
YD

V12 x 23

V12 x 23

Bh. 0

Bh. 0

Bh. 0

V20 x 6

Bh. 1 200

oppvask

Bh. 900

5,4 m2

Bruktbutikk

Kjøkken

79,7 m2

D10 x 21

8,1 m2
SD-01
9 x 21

10 x 21
DSLUK

DW

35dB EI30

Ene tiltak

20,3 m2

20,4 m2

TØRK

3

35dB

D10 x 21

Serverrom
4,8 m2

Gard/wc arbeidstakere
13,5 m
Gard/wc arbeidstakere

5,5 m2

Bad/wc

SLUK

SLUK

9,1 m2

16 x 21
D-

10 x 21
D-

Hvile-/sanserom

35dB

15,0 m2

D9 x 21

10 x 21
D-

47dB
SLUK

IT rom

37,1 m2

7,4 m2

BK
4,3 m2

VM

Arbeidsstue+vev

KJØL

13,7

m2

1 000
EI30

Bh. 900

800

Bh. 900

V12 x 14
V12 x 14

5 000

2

WC

wc

wc

1,8 m2

1,8 m2

8 x 21
D-

8 x 21
D-

Bh. 900

SLUK

10 x 21
D-

DUSJ

SLUK

8,0 m2

1 000

URINAL

DUSJ
35dB

800

10 x 21
D-

Vaskerom

Bh. 900

V12 x 14

SLUK

35dB

D10 x 21

35dB

VM

Møteplass/dagtilbud eldre
10 x 21
D-

D10 x 21

RE

D10 x 21

m2

35dB EI30

9 x 21
SD-01

D10 x 21

34,0

Bh. 1 200

V23 x 6

4 500

Kjøkken

Bh. 900

9 x 21
D-

SLUK

12 x 14
V-

EI30

Lager kjøkken

V12 x 23

Frys

V23 x 6

2

9 x 21
D-

YV 03

YV 02

EI30

16 x 21
D-

Kjøl

Bh. 0

25 x 24
V-

D8 x 21

Bh. 0

25 x 24
V-

Bh. 1 200

Bh. 0

25 x 24
V-

3 200

Bh. 0

24 x 24
V-

D15 x 23

25,7 m2

4
10 x 21
D-

10 x 21
D-

16 x 21
D-

10 x 21
D-

SKO

DUSJ

Lager

Lager/sortering

Pause/kontor pers.

Allrom/spiserom

9,6 m2

9,7 m2

13,6 m2

9,5 m2

30,9 m2

1,4 m2
10 x 21
D-

22 x 14
V-

9,2 m2

9 x 21
D-

VO/leder
Bh. 900

V22 x 14

SLUK

D10 x 21

19 x 14
V-

SKYLLEKAR

22 x 23
D-

Kontor flyktningskons.

Bh. 900

SPONAVSUG

13,4 m2

Kontor VO
8,2 m2

25dB

35dB

22 x 14
V-

10 x 21
D-

10 x 21
D-

YV 01

7

Bh. 0

V12 x 23

VO

URTEHAGE

Snitt A

21,4 m2

17 x 176 = 3 000

22 x 14
V-

D38 x 21

Bh. 900

Bh. 0

V12 x 23

35dB

D10 x 23

48,5 m2

Bh. 900

Verksted

5 000

Snitt 1

25dB

35dB

6

3,8 m2

10 x 21
D-

UTV.
SPYLEPUNKT

Kopi lager

4,4 m2
D9 x 21

Kompressor

Arkiv

10 x 23
YD

Malerom

9,2 m2

25dB

12 x 14
V-

600

Kontor frivillig

22 x 14
V-

SKYLLEKAR

Bh. 1 200

V23 x 6

5 000

SLUK

1 000

8,3 m2

Bh. 900

DW

Dusj/wc. pers.

SLUK

Bh. 900

12 x 23
V-

Bh. 900

12 x 23
V-

D10 x 21

D10 x 21

Bh. 0

D10 x 21

6 x 23
V-

Bh. 0

10 x 21
D-

Bh. 0

D10 x 23

K/F

D10 x 21

Tavlerom
4,8 m2

EI30

35dB

35dB
10 x 21
D-

EI30

EI30

D10 x 21

3 000

5

D16 x 21

16 x 23
D-

D16 x 21

16 x 21
D-

EI30

8 x 21
D-

GARD.

D16 x 23

2 250

SKO

D10 x 21

5 000

D16 x 23

18,6 m2

12 x 14
V-

Bh. 0

12 x 14
V-

Bh. 0

22 x 14
V-

1

V24 x 24

Bh. 900

Bh. 0

V25 x 24

UTV.
SPYLEPUNKT

V24 x 24

Lokaliseringsfigur:

N

VO grupperom
17,7

m2
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Mål

1:100

Tegning

Tegn.nr.

Plan 1

A22-01

16.32
Dato

01.09.2016
Rev.

.

B

C

D

E

F

G

Snitt A

A

5 100

5 100

5 100

5 100

5 100

5 100

3 200

1

4 500

2

5 000

3

2 250

4

OVERLYS
1200x2200

OVERLYS
1200x2200

5

5 000

TEKNISK ROM
116,7 m2

SLUK

6

Lokaliseringsfigur:

N

5 000

Snitt 1

Tittel:

Valmuen, arbeid-og aktivitetssenter

7

Tlf: 982 89 142

Storfjord kommune
Hatteng Oteren 9046

Tiltakshaver:

E-post:Anne-Lena.Dreyer@storfjord.kommune.no
Snitt A

EI30

10 x 20
D-

17 x 176 = 3 000
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Mål

1:100

Tegning

Tegn.nr.

Plan loft

A22-02

16.32
Dato

01.09.2016
Rev.

.

B

C

D

E

F

G

Snitt A

A

FALL MIN
1:60

FALL MIN
1:60

1

2

SLUK

SLUK

FALL MIN
1:60

FALL MIN
1:60

3

4

OVERLYS
1200x2200

OVERLYS
1200x2200

SLUK

SLUK

FALL MIN
1:60

FALL MIN
1:60

5

6

Snitt 1

Snitt A

7

FREMTIDIG
TILBYGG

8

9

10

A
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Tegn.nr.

A22-03

Rev.

.

A

B

C

D

E

F

G

1

Kjøl

UTV.
SPYLEPUNKT

25,7 m2

Lager kjøkken

2

oppvask

Frys

5,4 m2

Bruktbutikk

SLUK

Kjøkken
34,0

Kjøkken

79,7 m2

8,1 m2

m2
SLUK

DW

RE

VM

TØRK DR

Møteplass/dagtilbud eldre

Ene tiltak

20,3 m2

20,4 m2

W

3
SLUK

DUSJ

Vaskerom

URINAL

DUSJ

SLUK

8,0 m2

SLUK

Serverrom

WC

4,8 m2

5,5 m2

Gard/wc arbeidstakere
13,5 m
Gard/wc arbeidstakere

Bad/wc

SLUK

2

SLUK

9,1 m2

Hvile-/sanserom

13,7 m2

15,0 m2
SLUK

7,4 m2

BK

KJØL

IT rom

37,1 m2

4,3 m2

VM

Arbeidsstue+vev

wc

wc

1,8 m2

1,8 m2

4

SKO

GARD.

SKO

K/F

5

Tavlerom

DW

4,8 m2

SLUK

SKYLLEKAR

SLUK

DUSJ

Malerom

Lager

Lager/sortering

Pause/kontor pers.

Allrom/spiserom

9,6 m2

9,7 m2

13,6 m2

9,5 m2

30,9 m2

Kompressor
1,4

6

UTV.
SPYLEPUNKT

Dusj/wc. pers.

Kontor frivillig

8,3 m2

9,2 m2

Arkiv

Kopi lager

4,4 m2

3,8 m2

Kontor flyktningskons.
9,2 m2

m2

SKYLLEKAR

Kontor VO

VO/leder

8,2 m2

13,4 m2

SPONAVSUG
SLUK

Verksted
48,5 m2

Lokaliseringsfigur:

7

URTEHAGE

17 x 176 = 3 000

VO

VO grupperom

21,4 m2

17,7 m2

N
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Tegning

Tegn.nr.

Møbleringsplan

A23-01

16.32
Dato

01.09.2016
Rev.

.

A

B

C

D

E

F

G

1

1

18,6 m2

25,7 m2

SLIPT
BETONG

Lager kjøkken

2

2

VINYL

5,4 m2

Bruktbutikk
Kjøkken

Kjøkken

79,7 m2

8,1 m2

34,0 m2

Møteplass/dagtilbud eldre

Ene tiltak

20,3 m2

20,4 m2

LINOLEUM

3

3

DUSJ

Vaskerom

DUSJ

Serverrom
4,8

8,0 m2

WC

m2

5,5 m2

Gard/wc arbeidstakere
13,5 m2
Gard/wc arbeidstakere

Bad/wc
9,1 m2

Hvile-/sanserom

13,7 m2

15,0 m2

Arbeidsstue+vev

IT rom

BK

37,1 m2

7,4 m2

4,3 m2

wc

wc

1,8 m2

1,8 m2

4

4

SKO

GARD.

SKO

5

5

Tavlerom
4,8 m2

DUSJ

Malerom

Lager

Lager/sortering

9,6 m2

9,7 m2

13,6 m2

Pause/kontor pers.

Allrom/spiserom

9,5 m2

30,9 m2

Kompressor

Dusj/wc. pers.

Kontor frivillig

8,3 m2

9,2 m2

Arkiv

Kopi lager

4,4 m2

3,8 m2

Kontor flyktningskons.
9,2 m2

1,4 m2

6

6

Kontor VO

VO/leder

8,2 m2

13,4 m2

SPONAVSUG

Verksted
48,5 m2

7

VO

VO grupperom

21,4 m2

17,7 m2

7

17 x 176 = 3 000

8

Utstyrsbod

Vaskehall

10,3 m2

29,9 m2
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9

Carport
75,6 m2
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Tegn.nr.
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Rev.

.

B

C

D

E

F

G

Snitt A

A

1

18,6 m2

25,7 m2

TREULLSEMENTPLATER I PROFIL
UK 2600

Lager kjøkken

2

INGEN
HIMLING

5,4 m2

Bruktbutikk
HYGIENE HIMLING
UK 2600

Kjøkken
34,0 m2

Kjøkken

79,7 m2

8,1 m2

TREULLSEMENTPLATER I PROFIL
UK 2600

Møteplass/dagtilbud eldre

Ene tiltak

20,3 m2

20,4 m2

3

Serverrom

Vaskerom

5,5 m2

Gard/wc arbeidstakere
13,5 m2
Gard/wc arbeidstakere

INGEN
HIMLING

TREULLSEMENTPLATER I PROFIL
UK 2600

WC

4,8 m2

8,0 m2

Bad/wc
9,1 m2

Hvile-/sanserom

13,7 m2

15,0 m2

TREULLSEMENTPLATER I PROFIL
UK 2600

Arbeidsstue+vev
37,1 m2

IT rom

BK

7,4 m2

4,3 m2

wc

wc

1,8 m2

1,8 m2

4

TREULLSEMENTPLATER I PROFIL
UK 2600

OVERLYS

TREULLSEMENTPLATER I PROFIL
UK 2600

OVERLYS

5

Tavlerom
4,8 m2

Malerom

Lager

Lager/sortering

9,6 m2

9,7 m2

13,6 m2

INGEN
HIMLING

Pause/kontor pers.

Allrom/spiserom

9,5 m2

30,9 m2

Kompressor
1,4

Dusj/wc. pers.

Kontor frivillig

8,3 m2

9,2 m2

Arkiv

Kopi lager

4,4 m2

3,8 m2

Kontor flyktningskons.
9,2 m2

m2

6

INGEN
HIMLING

FAST
HIMLING
UK 2600

VO/leder
13,4 m2

SPONAVSUG

Kontor VO
8,2 m2

Verksted

Snitt 1

48,5 m2

Snitt A

7

VO

VO grupperom

21,4 m2

17,7 m2

17 x 176 = 3 000

Utstyrsbod

Vaskehall

10,3 m2

29,9 m2

9

Carport
75,6 m2
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8
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A51-01

A51-01
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A51-01

A

B

C

5 100

1:100

5 100

D

E

5 100

5 100

F

5 100

G

5 100

Snitt 1

7

6

5

4

3
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A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Fasade Sør

G

F

E

D

C

B

A

G

F

E

D

C

B

A
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UNDERLAGSBELEGG
100mm VERTIKAL OVERLAPP

RAMME

LUFTING MED LUFTELYRE
CC 5000mm

RENNEBESLAG
LETT TAK ELEMENT
UNDERLAGSBELEGG I RENNE

UNDERLAGSBELEGG
BESLAG
LUFTING

50

300

INNEBYGD TAKRENNE

F

2 600

3 235

BÆRING TEKNISK ROM EI30
FAST HIMLING
UK HIMLING 2600mm
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2016/104 -21
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Dato:

15.09.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
44/16

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre

Møtedato
19.09.2016

Skisseprosjekt – Nytt sykehjem på Åsen
Saksopplysning
I kommunestyret 26.10.2015 ble det vedtatt at kommunens sykehjems tilbud skal bygges ut med
utgangspunkt i dagens omsorgssenter på Åsen.
Rådmann har utnevnt en brukergruppe og kommunestyre har utnevnt en styringsgruppe.
Fra november 2015 til august – 2016 har brukergruppa og styringsgruppa jobbet parallelt med prosjektet,
Sweco og Arkitekt Amundsen har tegnet og gjort et anbudsunderlag. Framlagte skisseprosjekt ble vedtatt
av kommunestyre den 22.06.2016. Anbudsunderlag for utvidelse av Åsen til et sykehjem er nå ferdig.
Det er ønskelig at plan og drift styre gir fullmakt til å lyse ut anbud basert på anbudsgrunnlaget.

Vurdering
Forprosjektet er nå ferdigstilt med tenkt plassering av en ny fløy på Åsen. Den nye fløyen skal ha 9 nye
brukerplasser. For at dette skal fungere tilfredsstillende så må det bygges om arealet vid inngangspartiet
og en utvendig gang (tilkoblingskorridor) skal binde sammen eksisterende bygg og ny fløy.
Da prosjektet innebærer flere brukere må kjøkkenavdeling bygges om, nytt reinholds rom og mer arealer
for personal må tilføres, dette ble med i skisseprosjektet da det er en naturlig følge av utvidelsen og skal
detaljprosjektertes under høsten 2016.

Rådmannens innstilling
Storfjord Plan og drift styre godkjenner fremlagte Forprosjekt for et nytt sykehjem på Åsen.
Styringsgruppa forsetter med detaljplanlegging av etappe 2 (kjøkkenavdeling bygges om, nytt reinholds
rom og mer arealer for personal må tilføres).
Etter at saken vært på anbudsrunde skal kostnader redevises i kommunestyret for vedtak om finansiering
og låneopptak.
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1 TILBUDSINNBYDELSE
1.1

INNBYDELSE

På vegne av Storfjord kommune, inviteres det til konkurranse vedrørende

Prosjekt: Åsen omsorgssenter
Arbeidene utføres som Totalentreprise - alle fag.
1.2

ÅSEN OMSORGSSENTER

Tilbudskonkurransen omfatter nybygg for en ny avdeling i en etasje ved Åsen omsorgssenter.
Anlegget bygges med direkte tilknytning til et eksisterende sykehjem.
1.2.1

Byggetomta

Omsorgssenteret er planlagt plassert på en tomt tilknyttet eksisterende sykehjem. Tomten er i dag en
åpen plass.
1.2.2

Adkomst og utomhusarbeider

Adkomst til Åsen omsorgssenteret skjer hovedsakelig med bil. Trafikkarealene er i hovedsak
asfalterte arealer. Det skal etableres uteplass for sansehage mot syd som er til dels skjermet for
biltrafikk. Da bygningen er en avdeling tilknyttet eksisterende sykehjem, benyttes eksisterende
hovedadkomst mot sydvestre side. Eksisterende sykehjem skal være i drift i byggeperioden.
1.2.3

Bygningen

Arbeidene omfatter nybygg for en avdeling ved Åsen omsorgssenter i en etasje fordelt på areal av ca.
730 m2 BTA for selve bygningen og ca. 112 m² BTA for korridorforbindelsen. Anlegget bygges med
direkte tilknytning til et eksisterende sykehjem.
Bygget inneholder i hovedtrekk 9 beboelsesrom med bad, kjøkken med stuer / oppholdsrom, kontor,
diverse lagerrom og rengjøringsrom.
Senteret består av en fløy med en forbindelsesgang / lukket korridor til eksisterende bygning

1.3

TILLEGGSOPPLYSNINGER

Dersom tilbyderen finner at grunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om
tilleggsopplysninger hos
Storfjord kommune
v/ Torbjørn Tuoremaa
senest 8 dager før innleveringsfristen. Alle spørsmål med svar vil bli distribuert til samtlige tilbydere
senest 6 dager før innleveringsfristen

Sweco Norge AS
Arkitektkontoret Amundsen AS
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1.4

ANSKAFFELSESPROSEDYRE

I samsvar med bestemmelsene i Forskrift om offentlige anskaffelser vil konkurransen bli gjennomført
som åpen konkurranse - Totalentreprise. Det vises i denne sammenheng til kap. vedrørende
Konkurranseregler i Bok 0.

1.5

KONKURRANSEGRUNNLAGET

Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget:
1. Bok 0 – generelle bestemmelser med henvisninger og vedlegg.
2. Tilbudsbeskrivelse med innbydelse og fagbeskrivelse
3. Tilbudstegninger
4. Brannstrategi-notat

1.6

UTVELGELSESKRITERIER / KVALIFIKASJONSKRAV
a) Det stilles krav om at tilbyder skal ha tilfredsstillende soliditet og finansiell stilling, samt
at han skal drive i henhold til norske lover og forskrifter. Dette skal dokumenteres ved
innlevering av følgende:
1. Firmaattest
2. Skatteattest merverdiavgift og skatter (ikke eldre enn 6 måneder)
3. Siste 3 års regnskap
b) Det stilles krav om at tilbyder skal ha et internkontrollsystem som oppfyller norske lover
og forskrifter. Dette skal dokumenteres ved innlevering av følgende:
1. HMS-egenerklæring (i samsvar med krav i lov om offentlig anskaffelser, ikke eldre
enn 6 måneder)
c) Det stilles krav om at tilbyder skal ha tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppdraget som
Totalentreprenør. Dette skal dokumenteres ved innlevering av
1. Dokumenter som sannsynliggjør at tilbyderen og hans underentreprenører innehar
kompetanse tilsvarende sentral godkjenning innenfor relevante områder for utførelse
av de aktuelle byggearbeidene:
- Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 2
- Brannteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3
- Brannalarm, nødlys og ledesystem. Tiltaksklasse 2.
- Sanitær-, varmeinstallasjoner inkl. bunnledninger. Tiltaksklasse 2.
- Ventilasjonsanlegg. Tiltaksklasse 2

Plan- og bygningsloven krever ansvarsrett for utførelsen av byggingen. Det skal i tilbudsbrevet legges
frem oppgave over navngitte firmaer for de ulike funksjonene, og det skal angis om firmaene har
sentral godkjenning for de aktuelle arbeidene. Hvis ikke skal det sannsynliggjøres at det kan
dokumenteres nødvendige kvalifikasjoner og systemer for erklæring av ansvarsrett.
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1.7

TILDELINGSKRITERIER

Følgende tildelingskriterier vil bli lagt til grunn ved valg av tilbud:

Kriterier

Dokumentasjon

Pris (kontrollregnet)

Tilbudsskjema

Forbehold

Tilbudsbrev

Det gjøres oppmerksom på at oppdragsgiver forbeholder seg retten til, der det praktisk er mulig, å
skjønnsmessig prise evt. forbehold som ikke er priset fra tilbyders side. Prisen på slike forbehold vil
bli lagt til tilbudssummen ved vurderingen av tilbudene.

1.8

VEDLEGG TIL TILBUDET

Følgende dokumenter skal vedlegges tilbudet:
1. Attest vedr. betalte skatter og avgifter, jfr. Anskaffelsesforskriftenes § 8-7.
a. Attest utstedet av kemner/kommunekasserer.
b. Attest fra fylkesskattekontoret (skattefogden)
2. HMS - egenerklæring, jfr. Anskaffelsesforskriftenes § 8-8
3. Dokumentasjon som viser at tilbyder har sentral godkjenning eller at tilbyder tidligere har fått
lokal godkjenning i henhold til Plan- og bygningslovens i de aktuelle godkjenningsområder.
4. Oversikt over alle relevante arbeider utført de siste 3 år med angivelse av arbeidenes verdi og
tidsrom samt referanseperson hos de aktuelle byggherrer. For relevante prosjekter vedlegges i
tillegg referanser fra aktuelle byggherrer – for eksempel evalueringsrapporter. NB! Hvis det ikke
vedlegges evalueringsrapporter fra de aktuelle byggherrene vil oppdragsgiver kunne innhente
opplysninger fra en eller flere av byggherrene om arbeidene er utført fagmessig og om arbeidene
er gjennomført på en tilfredsstillende måte i forhold til omgivelsene (trafikk, naboer, bedrifter,
andre entreprenører etc.) og i forhold til avtalt framdrift.
5. Oversikt over arbeidsstyrke inkl. antall medarbeidere i den administrative ledelse samt en oversikt
over maskiner som tilbyder disponerer.
6. Beskrivelse/organisasjonskart som viser hvordan arbeidene vil bli organisert og hvem som skal
lede arbeidene (ned til basnivå). Hvis deler av arbeidene skal utføres av andre, for eksempel av
underentreprenører, skal også disse arbeidene inngå i beskrivelsen.
7. Siste 3 års regnskap. NB! Oppdragsgiver vil kunne innhente kredittopplysninger og
forretningsinformasjon om tilbyder. Oppdragsgiver forbeholder seg også retten til å be om en
økonomisk vurdering fra tilbyders bankforbindelse.
8 Beskrivelse som viser hvordan kvalitetskontrollen vil bli utført og hvem som er ansvarlig for
gjennomføring av kvalitetskontrollen.

1.9

ENTREPRISEFORM

For denne entreprise vil tilbyder bli Totalentreprenør, jfr. Kontraktsbestemmelsene Bok 0.
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1.10 FRAMDRIFT
Hvis ikke annet blir avtalt skal arbeidene starte umiddelbart etter bestilling (enten ved eget
bestillingsbrev eller ved underskriving av kontrakt), og leveringstiden regnes fra bestillingsdato. Etter
oppstart forutsettes det at arbeidene tilpasses de øvrige byggearbeidene og går kontinuerlig (eksklusiv
avtalt ferie) fram til overlevering.
Det forutsettes kortest mulig byggetid på kontraktsarbeidet og på eventuelle delfrister.
Generelt forutsettes det at byggherren kan kreve at delfrister og sluttfristen skyves ut i tid.
Antydet tidspunkt for byggestart: November / desember 2016.

1.11 TILBUDSBEFARING
Tilbudsbefaring blir holdt:

Torsdag 06.10. 2016 kl. 12:30

Sted for oppmøte:

Storfjord kommune – Rådhuset på Hatteng

1.12 INNLEVERING
Tilbudet skal leveres på papir i lukket konvolutt. I tillegg leveres CD plate eller stikk med

samtlige dokumenter.
Konvolutten skal være uten firmanavn, logo el. og alt skal være tydelig merket med:

Prosjekt Åsen omsorgssenter
TILBUD - TOTALENTREPRISE

(NB! Tilbud som blir åpnet pga manglende eller uklar merking kan bli avvist.)

Tilbudet skal sendes / leveres til:

Storfjord kommune
Rådhuset Hatteng
9046 Oteren
1.13 TILBUDSFRIST
Komplett tilbud skal være registrert på innleveringsstedet innen:

Torsdag 10.11. 2016 kl. 13.30
1.14 TILBUDSÅPNING
Åpning vil finne sted samme dag 10.11.2016 kl. 14.00
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1.15 GODKJENNING
Storfjord kommune forbeholder seg retten til å godkjenne hvilket som helst av tilbudene eller
forkaste samtlige, uten at dette skal gi grunnlag for noen form for krav om erstatning.
Storfjord kommune forbeholder seg retten til når som helst – uten nærmere grunn – å avslutte
forespørselsprosessen.
1.16 VEDSTÅELSESFRIST
Tilbudet er bindende i 90 kalenderdager fra tilbudsfristens utløp.
Hatteng, september 2016
Storfjord kommune

Torbjørn Tuoremaa
(sign)
Prosjektleder
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2 TEGNINGSLISTE
2.1

TEGNINGER

Følgende tilbudstegninger utarbeidet av Arkitektkontoret Amundsen AS er en del av
konkurransegrunnlaget:

Tegn. nr.

Tittel

Målestokk

Dato

A10-1

Situasjonsplan

1:200

19.09.2016

A20-1

Plan ny fløy

1:100

19.09.2016

A20-2

Plan Tilkoblingskorridor

1:100

19.09.2016

A25-1

Himlingsplan ny fløy

1:100

19.09.2016

A25-2

Himlingsplan tilkoblingskorridor

1:100

19.09.2016

A30-1

Snitt / vertikaldetaljer

1:100, 1:20

19.09.2016

A40-1

Fasader

1:100

19.09.2016

Alle tegninger i A1 format
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3 TILBUDSSKJEMA
Sammenstilling av tilbudets hovedposter
Vi bekrefter at vi har satt oss nøye inn i konkurransegrunnlaget og alle stedlige forhold og tilbyr oss å
levere de komplette entreprisearbeider for:

1.1

Kapitalytelser, rigg og drift

kr

1.2

Regningsarbeid

kr

1.3

Prosjektering

kr

1.4

FDV dokumentasjon

kr

2

Bygningsmessige arbeider

kr

3

VVS installasjoner

kr

4

El - kraft

kr

5

Tele og automatisering

kr

7

Utendørsanlegg

kr

Sum eks. mva.

kr

25 % mva

kr

TILBUDSSUM

kr

3.1

TILBUDT FRAMDRIFT

Kfr. pkt. 1.10 Framdrift.
De beskrevne arbeider tilbys ferdigstilt i løpet av:..…………… kalenderdager.

3.2

LØNNS- OG PRISENDRING

Kontraktsum reguleres ikke for endringer i lønns eller prisnivået.

3.3

KVALIFIKASJONER

Våre kvalifikasjoner er dokumentert i følgende vedlegg til tilbudet kfr. pkt. 1.5:


Attest vedr. betalte skatt og avgifter:

Vedlegg nr.: …….



HMS - egenerklæring:

Vedlegg nr.: …….
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Sentral godkjenning datert:

Vedlegg nr.: …….



Dokumentasjon av lignende arbeider utført de siste 3 år:

Vedlegg nr.: ……



Oversikt over arbeidsstyrke inkl. administrasjonen og maskiner:

Vedlegg nr.: ……



Beskrivelse / organisasjonskart for arbeidene:

Vedlegg nr.: …….



Siste 3 år årsregnskap

Vedlegg nr.: ……..



Beskrivelse for kvalitetskontroll

Vedlegg nr.: ……..

3.4

UNDERENTREPRENØRER

Tilbyder vil benytte følgende underentreprenører:
Underentreprenør

3.5

Arbeidets art

LEVERANDØRER

Tilbyder vil benytte følgende leverandører til følgende leveranser:
Leverandør

3.6

Leveransens art

GARANTIER

Garanti vil bli stillet gjennom: ………………………………………………
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3.7

RÅDGIVERE

Entreprenør skal oppgi hvilke rådgivere som skal benyttes for prosjekteringsarbeidene.
Arkitekt: ..................................................................................................................
Rådgivende ingeniør byggeteknikk: ........................................................................
Rådgivende ingeniør VVS-teknikk: .........................................................................
Rådgivende ingeniør EL-teknikk: ............................................................................
Rådgivende ingeniør brannteknikk: .........................................................................
Andre: ......................................................................................................................

3.8

PROSJEKTADMINISTRASJON BESKRIVELSE

Den faste prosjektadministrasjon vil være:
Prosjektleder: ...........................................................................................................
Ansvarlig anleggsleder: ...........................................................................................

3.9
3.9.1

REGNINGSARBEIDER
Generelt

Satser beskrevet i kap. 01 gjelder for endringsarbeider uten forskjell om arbeidene er utført av
tilbyders egne arbeidere og maskiner eller om arbeidene er utført av underentreprenør eller andre
innleide.
Regningsarbeid gjøres opp etter attesterte timelister og attesterte bilag for materialer, transporter mv.
For materialer etc. skal det regnes netto kostpris etter at det er gjort fradrag for provisjoner og
rabatter. Byggherren kan kreve at timelister skal forelegges byggherren eller dennes representant
daglig for attestasjon.
Det vises til eget kapittel 1.2 Regningsarbeid under pkt. 5 FAGKAPITLER.
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3.10 FORBEHOLD
(Kryss av)
 Det tas ingen forbehold.
 Det tas.............forbehold som er nærmere listet opp i tilbudsbrevet.


3.11 UNDERSKRIFT
Dette tilbud er supplert med eget forpliktende tilbudsbrev datert: ______________
NB! Hvis det ikke leveres eget tilbudsbrev oppfattes Bok 0 som vårt tilbudsbrev.

Firma:

________________________________________

Kontaktperson:

________________________________________

Adresse:

________________________________________

Telefon:

________________ E-post:_________________

Sted .....................................

Dato ................2016

________________________
Tilbyders underskrift / firmastempel
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4 VEDLEGG
Følgende dokumenter er vedlagt:
1. Tegninger listet opp i pkt. 2.1
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5 FAGKAPITLER
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INNHOLDSFORTEGNELSE

Post nr.

Spesifikasjon

1.1 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT ............................................................................ 6
1.1.1
Forsikring og sikkerhetsstillelse ........................................................................................ 6
1.1.2
Planlegging av kontraktsarbeidet ...................................................................................... 6
1.1.3
Tilrigging av byggeplass ................................................................................................... 6
1.1.4
Drift av byggeplass............................................................................................................ 7
1.1.5
Kvalitetssikrende tiltak ...................................................................................................... 7
1.1.6
Nedrigging av byggeplass ................................................................................................. 7
1.1.7
Avsluttende dokumentasjon .............................................................................................. 7
SUM KAPITTEL 1.1 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT ................................................. 7
1.2 REGNINGSARBEIDER ........................................................................................................ 8
1.2.1
Timepris prosjektering ...................................................................................................... 8
1.2.2
Timepris stabspersonell ..................................................................................................... 8
1.2.3
Timepris bygningsarbeider ................................................................................................ 9
1.2.4
Arbeidere tekniske fag ...................................................................................................... 9
1.2.5
Timesats maskiner ............................................................................................................. 9
1.2.6
Materialer - regningsarbeid ............................................................................................. 10
SUM KAPITTEL 1.2 REGNINGSARBEIDER ........................................................................... 11
1.3

PROSJEKTERING .............................................................................................................. 12

SUM KAPITTEL 1.3 PROSJEKTERING: .................................................................................. 12
1.4

FDV DOKUMENTASJON .................................................................................................. 13

SUM KAPITTEL 1.4 FDV DOKUMENTASJON: ...................................................................... 13
2.0

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER................................................................................... 14
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20.0
GENERELT ...................................................................................................................... 14
20.1
Belastninger..................................................................................................................... 14
20.2
Beregningskriterier .......................................................................................................... 14
21
GRUNN OG FUNDAMENTER .......................................................................................... 15
21.0
Generelt ........................................................................................................................... 15
21.1
Klargjøring av tomt ......................................................................................................... 15
21.2
Byggegrop ....................................................................................................................... 15
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Post nr.

Spesifikasjon

21.6
Fundamenter .................................................................................................................... 15
21.7
Drenering......................................................................................................................... 16
Sammendrag kapittel 21 GRUNN OG FUNDAMENTER ........................................................... 16
22
BÆRESYSTEM ................................................................................................................... 17
22.0
Generelt ........................................................................................................................... 17
22.2
Sperretak ......................................................................................................................... 17
22.3
Bjelke- og søylesystemer ................................................................................................ 17
22.4
Avstivende konstruksjoner .............................................................................................. 18
Sammendrag kapittel 22 BÆRESYSTEM .................................................................................... 18
23
YTTERVEGGER ................................................................................................................. 19
23.0
Generelt ........................................................................................................................... 19
23.1
Yttervegg med trekledning. ............................................................................................. 19
23.4
Vinduer og ytterdører ...................................................................................................... 20
Sammendrag Kapittel 23 YTTERVEGGER ................................................................................. 21
24
INNERVEGGER .................................................................................................................. 22
24.0
Generelt ........................................................................................................................... 22
24.1
Tette vegger ..................................................................................................................... 22
24.2
Dører og innvendige vinduer........................................................................................... 23
24.3
Spilevegger ...................................................................................................................... 24
Sammendrag kapittel 24 INNERVEGGER ................................................................................... 24
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25
DEKKER ............................................................................................................................... 25
25.0
Generelt ........................................................................................................................... 25
25.2
Golv på grunn .................................................................................................................. 25
25.3
Golvbelegg ...................................................................................................................... 25
25.3.1 Vinyl banebelegg ......................................................................................................... 25
25.3.2 Linoleumsbelegg ......................................................................................................... 26
25.4
Himling ........................................................................................................................... 26
25.4.1 Gipsplater..................................................................................................................... 26
25.4.2 Spaltepanel................................................................................................................... 27
25.4.3.1 Demonterbare treullsementplater ............................................................................. 28
25.4.4 Faste treullsementplater ............................................................................................... 28
Sammendrag kapittel 25 DEKKER ............................................................................................... 29
26
YTTERTAK.......................................................................................................................... 30
26.0
Generelt ........................................................................................................................... 30
26.1
Rivingsarbeider ............................................................................................................... 30
26.2
Isolasjon og tekking ........................................................................................................ 30
26.2.1 Skrå takflater................................................................................................................ 30
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Post nr.

Spesifikasjon

26.2.2 Tak over forbindelsesgang ........................................................................................... 30
Sammendrag kapittel 26 YTTERTAK .......................................................................................... 31
27
INVENTAR OG UTSTYR .................................................................................................. 32
27.0
Generelt ........................................................................................................................... 32
27.1
Kjøkken. .......................................................................................................................... 32
27.2
Sanitærutstyr ................................................................................................................... 33
27.3
Skapinnredninger og hyller ............................................................................................. 33
27.4
Skilting ............................................................................................................................ 34
27.5
Fotskraperist .................................................................................................................... 34
27.6
Håndlist ........................................................................................................................... 34
27.7
Skyvedørsfronter ............................................................................................................. 34
27.8
Gardinskinner .................................................................................................................. 35
27.9
Peis .................................................................................................................................. 35
Sammendrag kapittel 27 INVENTAR OG UTSTYR .................................................................... 36
28
TRAPPER, BALKONGER ................................................................................................. 37
28.0
Generelt ........................................................................................................................... 37
28.1
Rivingsarbeider ............................................................................................................... 37
28.2
Utvendig trapp, omarbeiding........................................................................................... 37
Sum kapittel 28 TRAPPER OG REKKVERK .............................................................................. 37
SUM KAPITTEL 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ........................................................... 38
3 VVS-INSTALLASJONER ...................................................................................................... 39
30

GENERELT .......................................................................................................................... 39

31
SANITÆR ............................................................................................................................. 44
310 Orientering .......................................................................................................................... 44
311 Bunnledninger. .................................................................................................................... 44
312 Ledningsnett........................................................................................................................ 45
313 Armatur. .............................................................................................................................. 46
314 Utstyr for sanitærinstallasjoner. .......................................................................................... 46
315 Isolasjon. ............................................................................................................................. 48
317 Merking. .............................................................................................................................. 49
319 Overlevering ....................................................................................................................... 49
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33
SPRINKLERANLEGG ....................................................................................................... 50
330 Generelt. .............................................................................................................................. 50
36
VENTILASJON .................................................................................................................... 52
360 Generelt. .............................................................................................................................. 52
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Post nr.

361
362
363
364
369

Spesifikasjon

Kanalanlegg. ....................................................................................................................... 52
Luftfordelingsutstyr. ........................................................................................................... 53
Luftbehandlingsutstyr. ........................................................................................................ 53
Isolasjon. ............................................................................................................................. 54
Overlevering ....................................................................................................................... 54

SUM KAPITTEL 3 VVS – INSTALLASJONER ........................................................................ 55
4 ELKRAFT ................................................................................................................................ 56
40
ELKRAFT GENERELT...................................................................................................... 56
401 Generelt............................................................................................................................... 56
402 Forskrifter, standarder og retningslinjer.............................................................................. 56
403 Merking:.............................................................................................................................. 56
404 Bygningsmessige arbeider for elektro................................................................................. 57
405 Anleggsdokumentasjon og sluttkontroll. ............................................................................ 57
41
BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT ................................................................... 58
411 System for kabelføringer..................................................................................................... 58
412 Systemer for jording. .......................................................................................................... 58
43
LAVSPENT FORSYNING ................................................................................................ 59
431 Elkraftinntak ....................................................................................................................... 59
432 Hovedfordeling ................................................................................................................... 59
433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk. .............................................................................. 59
44
LYS ........................................................................................................................................ 62
443 Nødlysutstyr. ....................................................................................................................... 64
45

VARMEANLEGG ................................................................................................................ 66

46
RESERVEKRAFT ............................................................................................................... 67
461 Elkraftaggregat .................................................................................................................... 67
462 Avbruddsfri kraftforsyning ................................................................................................. 67
SUM KAPITTEL 4 ELKRAFT ..................................................................................................... 67
5 TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER ................................................... 68
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50

GENERELLE BESTEMMELSER ..................................................................................... 68

51
BASISINSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING.............................. 69
511 Systemer for kabelføring..................................................................................................... 69
512 Jording ................................................................................................................................ 69
514 Inntakskabel for Ekom anlegg ............................................................................................ 69
515 Telefordelinger.................................................................................................................... 69
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52
INTEGRERT KOMMUNIKASJON .................................................................................. 70
521
Kabling for IKT............................................................................................................... 70
522 Nettutstyr. ........................................................................................................................... 70
53
TELEFONI OG PERSONSØKING ................................................................................... 71
534 Systemer for porttelefon ..................................................................................................... 71
54
ALARM OG SIGNAL ......................................................................................................... 72
542 Brannalarm.......................................................................................................................... 72
544 Pasientsignal ....................................................................................................................... 72
55
LYD- OG BILDESYSTEMER ............................................................................................ 74
552 Lyd- og bildeanlegg ............................................................................................................ 74
555 Lydanlegg ........................................................................................................................... 74
56
AUTOMATISERING .......................................................................................................... 75
563 Lokal automatisering .......................................................................................................... 75
564 Buss-system ........................................................................................................................ 75
SUM KAPITTEL 5 TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER ........................ 75
7 UTENDØRS ANLEGG ........................................................................................................... 76
73

UTENDØRS VVS ................................................................................................................. 76

74
UTENDØRS ELKRAFT...................................................................................................... 76
740 Generelt. .............................................................................................................................. 76
77
PARKER OG HAGER ........................................................................................................ 76
773 Gjerde.................................................................................................................................. 76
SUM KAPITTEL 7 UTENDØRS ANLEGG ................................................................................ 77
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1.1

Spesifikasjon

KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT
Denne byggesaken er organisert som en totalentreprise.
Bygningsentreprenøren har ansvaret for en felles rigg, og det fremgår av den
beskrivelsen hvilke ytelser underentreprenørene vil få fra totalentreprenøren.
Dersom totalentreprenøren mener det er forhold som ikke er tilstrekkelig
ivaretatt i den beskrevne riggen, må dette spesifiseres og prises i dette
kapitlet.
SHA er et sentralt punkt i gjennomføringen av alle byggearbeidene. Det
tenkes at bygningsentreprenøren skal være hovedbedrift i henhold til
byggherre-forskriftene, og også ivareta og bekoste oppgaven som SHAkoordinator i detaljprosjekteringen. Alle kostnader i forbindelse med
bygningsentreprenøren sine arbeider med HMS skal være inkludert i de
enkelte kapitlene eller medtatt særskilt i rigg og drift av byggeplassen.
Rent bygg er også en viktig del av rigg og drift og det vises i den forbindelse
til eget kapitel. Utgifter til rent bygg skal være inkludert i de enkelte kapitlene
eller medtatt særskilt i rigg og drift av byggeplassen.

1.1.1

Forsikring og sikkerhetsstillelse
Gjelder samtlige forsikringer og
sikkerhetsstillelser for denne entreprisen.
RS:

1.1.2

Planlegging av kontraktsarbeidet
Omfatter planlegging av kontraktsarbeidet i
denne entreprisen i samsvar med Norsk
Standard og det som fremkommer av de
samlede tilbudsdokumentene.
RS:

1.1.3

Tilrigging av byggeplass
Omfatter fullstendig rigging av
byggeplassen i samsvar med Norsk
Standard og det som fremkommer av de
samlede tilbudsdokumentene.

allmNO 2009-02-23
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1.1.4

Spesifikasjon

Drift av byggeplass
Omfatter komplett drift av byggeplassen i
samsvar med Norsk Standard og det som
fremkommer av de samlede
tilbudsdokumentene.
RS:

1.1.5

Kvalitetssikrende tiltak
Omfatter ytelser i forbindelse med
byggrenhold og eventuell provisorisk
tetting og fuktbeskyttelse i henhold til
Norsk Standard og det som fremkommer
av de samlede tilbudsdokumentene.
RS:

1.1.6

Nedrigging av byggeplass
Omfatter fullstendig nedrigging av
byggeplassen og opprydding i samsvar
med Norsk Standard og det som
fremkommer av de samlede
tilbudsdokumentene.
RS:

1.1.7

Avsluttende dokumentasjon
Det skal ved avslutningen av prosjektet
leveres komplett FDV-dokumentasjon med
as-built-tegninger, oppgave over alle
produkter som er benyttet, farger og
materialer og alle aktuelle spesifikasjoner
og bruksanvisninger. All informasjon skal
være på et skandinavisk språk.
All dokumentasjon skal leveres som et sett
papirkopier i ringperm samt 1 stk CD-plate
med alle dokumenter i pdf-format.
RS:

SUM KAPITTEL 1.1 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT
KR
____________________
(Overføres til prisskjema)
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1.2

Spesifikasjon

REGNINGSARBEIDER
I kapitlet skal det oppgis timepriser for ulike typer
mannskaper og maskiner. Timepriser skal være inkl. alle
utgifter (lønn, sosiale utgifter, tariffestet godtgjørelse av alle
slag, rigg og drift, administrasjon, fortjeneste o.l.) Alt føres til
sum og vil bli tatt med i evalueringen av tilbudene, men
kapitlet tas ikke med i bestillingen.

1.2.1

Timepris prosjektering
a) Arkitekt

kr ………………

b) Rådgivende ingeniør

kr ……………....

c) Andre

kr ……………….

1.2.1.1 Regningsarbeid arkitekt: 100 timer x …………. = kr …………………….
Føres til Sum kapittel 1.2)
1.2.2

Timepris stabspersonell
a) Timesats for prosjektleder

kr ……………

b) Timesats for ingeniør

kr ……………

c) Timesats for anleggsleder

kr ……………

d) Timesats for formann

kr ……………

e) Timesats for bas

kr ……………

1.2.2.1 Regningsarbeid prosjektleder: 25 timer x ………….= kr ……………….
(Føres til Sum kapittel 1.2)

25 timer x ………….= kr …………………….
(Føres til Sum kapittel 1.2)
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1.2.3

Spesifikasjon

Timepris bygningsarbeider
Det forutsettes samme timesats for bygnings-arbeidere
innenfor følgende fagområder:
Betongarbeider inkl. graving for
fundamenter
Stålarbeider
Tømrer- og snekkerarbeider
Pussarbeider
Taktekkingsarbeider
Blikkenslagerarbeider
Maler- og golvbeleggarbeider
a) Timesats for fagarbeider

kr ……………

b) Timesats for lærling eller hjelpearbeider kr ……………

1.2.3.1 Regningsarbeid fagarbeider: 100 timer x ………….= kr ……………………
(Føres til Sum kapittel 1
1.2.4

Arbeidere tekniske fag
Det forutsettes samme timesats for arbeidere innenfor
følgende fagområder:
Elektro
Røranlegg
Ventilasjonsanlegg
Automasjon
a) Timesats for fagarbeider

kr …………….

b) Timesats for lærling eller hjelpearbeider kr……………

1.2.4.1 Regningsarbeid fagarbeider: 100 timer x ………= kr …….………………..
(Føres til Sum kapittel 1.2)
1.2.5

Timesats maskiner

allmNO 2009-02-23

Timesats for maskiner inkl. fører med alle kostnader.
a) Lastebil 10 m³

kr ………………
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Spesifikasjon
a) Gravemaskin 15 – 19 tonn

kr ………………

b) Hjullaster 15 tonn

kr ………………

c) Mobilkran 70 - 80 tonn

kr ………………

1.2.5.1 Regningsarbeid gravemaskin: 25 timer x ………= kr …….………………..
(Føres til Sum kapittel 1.2)
1.2.6

Materialer - regningsarbeid
Gjelder materialer ved utførelse av regningsarbeider. Det
skal oppgis påslagprosent for materialprisen, og i summen
skal oppgis brutto materialpris (selvkost x påslagprosent)
Påslagprosent: .............
Beløp (mengde) x påslagprosent
Eksempelvis ved påslag 10 %
multipliseres materialprisen med 1,1.
kr 100.000 x ……….

= kr …………………….
(Føres til Sum kapittel 1.2)

allmNO 2009-02-23

1.2.6.1 Materialer og påslag
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Spesifikasjon

SUM KAPITTEL 1.2 REGNINGSARBEIDER
1.2.1.1

Regningsarbeid arkitekt

kr: …………………………

1.2.2.1

Regningsarbeid prosjektleder

kr ………………………….

1.2.2.2

Regningsarbeid ingeniør

kr …………………………

1.2.3.1

Regningsarbeid fagarbeider

kr ………………………….

1.2.4.1

Regningsarbeid fagarbeider

kr …………………………

1.2.5.1

Regningsarbeid gravemaskin

kr …………………………

1.2.6.1

Materialer og påslag

kr ………………………….
_______________________

SUM KAPITTEL 1.2 REGNINGSARBEIDER:

allmNO 2009-02-23

KR
________________________
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PROSJEKTERING
Totalentreprenøren må engasjere profesjonelle
prosjekteringsfirmaer innenfor alle aktuelle fagområder så
som arkitekt, byggeteknikk, brann, VVS, elektro, etc., og det
skal utarbeides arbeidstegninger på alle arbeider og
revisjoner og tegningsflyt skal være i henhold til anvisninger
i Norsk Standard. De prosjekterende skal ha ansvar som
PRO ihht Plan- og Bygningsloven, og entreprenøren må
sørge for nødvendig koordinering av prosjekteringen.
Tegninger og beregninger skal fremlegges byggherre i god
tid før arbeidene startes og materiell bestilles. Tegninger og
skjemaer skal utarbeides i dwg-format. Det skal utarbeides
snitt og 3D- profiler/tegninger av bygg og tekniske
installasjoner.
Prosjektet skal gjennomføres i henhold til gjeldende lover
og forskrifter. Alle relevante krav som stilles fra offentlige
myndigheter, skal gjelde som en del av
kontraktsforpliktelsene, og det skal utarbeides alle
nødvendige arbeidstegninger inkl. detaljer for
gjennomføringen av byggesaken, og totalentreprenøren
forelegger disse for byggherren for kontroll. Slik kontroll
overfører imidlertid ikke ansvar. Etter avsluttet bygging skal
det som del av prosjekteringen leveres as-built-tegninger
som er fullstendig oppdatert og i samsvar med det ferdige
bygget. Kravet til tegninger gjelder alle fagområdene.
Dokumentasjonen i anlegget skal inneholde alle
beregninger, protokoller, komponentlister, sjekklister,
vedlikeholdsplaner osv
I dokumentasjonen skal også være alle nødvendige
risikoanalyser, dokumentasjon på gjennomførte kontroller
osv.

SUM KAPITTEL 1.3 PROSJEKTERING:

allmNO 2009-02-23

KR
____________________
(Overføres til prisskjema)
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FDV DOKUMENTASJON
Totalentreprenøren skal levere en komplett
sluttdokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold for
alle tilhørende bygningsmessige konstruksjoner og tekniske
anlegg.
Dokumentasjonen skal oppfylle kravene i RIFs FDV norm,
og for øvrig tilfredsstille alle krav som sluttdokumentasjon
måtte inneha for et komplett overlevert og igangsatt anlegg
for byggherren. Dokumentasjonen skal ha et format og
omfang slik at internkontrollforskriftens krav i forbindelse
med det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i
virksomhet blir fulgt.
All dokumentasjon skal leveres i papirformat og i elektronisk
format. Distribusjon av tegninger avtales ved oppstart
detaljprosjektering.
Elektronisk format
Alle tegninger og skjemaer leveres i elektronisk form i
DWG-format og pdf-format.
All dokumentasjon for øvrig leveres på elektronisk
redigerbar form via Microsoft Word eller Microsoft Excel.
Originale datablader og annen original dokumentasjon kan
leveres på ikke-redigerbar form Acrobat-PDF.
Komponentlister skal inneholde type utstyr, fabrikat, levetid,
krav til vedlikehold etc. Dokumentasjon på Microsoft Excelformat.
Grunnlag for vedlikeholdsplan:
Vedlikeholdsgrunnlag for alle bygningsdeler og
komponenter som krever vedlikehold skal angis i eget
skjema.
Alt vedlagt brosjyremateriale skal være på norsk, eller et
skandinavisk språk når norske brosjyrer ikke finnes.

SUM KAPITTEL 1.4 FDV DOKUMENTASJON:

allmNO 2009-02-23

KR
____________________
(Overføres til prisskjema)
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2.0

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

20.0

GENERELT
Arbeidene omfatter nybygg for Åsen omsorgssenter, avdeling for demente i en
etasje. Anlegget bygges med direkte tilknytning til et eksisterende sykehjem.
Bygget inneholder i hovedtrekk 9 beboelsesrom med bad, kjøkken med stuer
/ oppholdsrom, kontor, diverse lagerrom og rengjøringsrom.
Det skal etableres uteplass med sansehage mot syd som er til dels skjermet
for biltrafikk. Hovedadkomsten vil være foran byggets sydvestre side i
tilknytning til eksisterende sykehjem. Hovedadkomsten til sykehjemmet skal
være i drift i hele byggeperioden.

20.1

Belastninger
Nyttelaster er fastlagt på grunnlag av NS-EN 1991–1-1:2002+NA:2008
Pkt NA6.3 Nyttelaster – karakteristiske verdier:
Karakteristisk snølast på mark (sk0) er satt til 5,0 kN/m2,
jfr. NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008.
Vindlast bestemmes ut fra NS 1991-1-4:2005+NA:2009.

20.2

Beregningskriterier
Som grunnlag for prosjektering av bærende konstruksjoner benyttes:
NS-EN 1990:2002+NA:2008 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.
Bærende konstruksjoner skal prosjekteres etter aktuelle standarder i NS-EN
199_-serien

allmNO 2009-02-23

For øvrig legges de tekniske bestemmelsene i NS 3420 til grunn.
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21

GRUNN OG FUNDAMENTER

21.0

Generelt
Utførende entreprenør skal gjennomføre nødvendige undersøkelser /
vurderinger av byggegrunnen for fastleggelse av tillatte grunnspenninger for
fundamenteringen.
Utførende entreprenør skal også sørge for at grunnforholdene vurderes med
tanke på frostsikring og telefarlighet.

21.1

Klargjøring av tomt
Omfatter all klargjøring av tomt i entreprise.
Eventuell tilleggsplanering av tomten tas med i denne posten.

21.2

Byggegrop
Denne post omhandler graving, eventuell sprenging, tilbakefylling og
oppfylling .
Gravemasser legges i depot på tomteområdet for senere bruk i fyllinger.
På utgravd planum rettes av før det legges en fiberduk. På fiberduken legges
det 200 mm pukk som kapilærbrytende lag.
All tilfylling til grunnmurer og utvendig planering av terreng ved byggeområdet
skal være inkludert.

21.6

Fundamenter
Bygget direktefundamenteres. Alle fundamenter frostsikres i henhold til
gjeldende krav.
Bygget forutsettes fundamentert direkte ved bruk av ringmurer / banketter
under yttervegger og innvendige søyler.
Dimensjonerende grunntrykk for fundamentering iht dokumentasjon fra
geotekniske undersøkelser.

allmNO 2009-02-23

Fundamentene skal ikke settes inn i humusholdige topplag. Under
fundamenter og gulv på grunn skal det benyttes ikke telefarlige,
kapillarbrytende masser. Fiberduk brukes overalt der det skal legges
kapillarbrytende masser over stedlige masser.
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Det skal medtas nødvendige tiltak for radonsikring ved fundamenter.
Utførelse iht. anbefalinger gitt av NBI.
Foran ytterdører til stuer og forbindelsesgang skal det være gruber for
fotskraperister, som dreneres til grunnen.
Valgfri forskaling kan benyttes for overflater som ikke blir synlige eller skal
pusses. For øvrig vises det til beskrevne overflater i kapittel 23 og 24.
Overflatetoleranseklasse E kan benyttes for fundamenter. Kloridklasse og
bestandighetsklasse fastsettes i henhold til gjeldende standarder.
21.7

Drenering
Fuktsikring og radonsikring av bygget utføres i henhold til NBI byggdetaljblad
514.221 og 520.706.
Radonsikring iht pkt 2 b) i detaljblad 520.706 skal utføres som forberedende
tiltak.
Spylekummer plasseres med c/c maks 40,0 m. Drensledningene skal
minimum ha en diameter på 100 mm, og legges med et fall på 1:200.

Sammendrag kapittel 21 GRUNN OG FUNDAMENTER
21.1

Klargjøring av tomt.

RS:

21.2

Byggegrop

RS:

21.6

Fundamenter

RS:

21.7

Drenering

RS:
___________________

KR:
____________________

allmNO 2009-02-23
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22

BÆRESYSTEM

22.0

Generelt
Utførende entreprenør er ansvarlig for at alle bærende konstruksjoner
prosjekteres og utføres iht til gjeldende standarder og krav gitt i dette
dokumentet.
Det er antatt at utelatelse for jordskjelvdimensjonering kan dokumenteres
enten på grunnlag av grunnakselerasjon for stedet eller med bakgrunn i lette
trekonstruksjoner. Utførende entreprenør står imidlertid ansvarlig for å
dokumentere dette, dersom det ikke kan dokumenteres må tilstrekkelig
kapasitet for opptredende seismiske krefter dokumenteres.
Hovedbæresystem utføres som sperretakskonstruksjon med bærende
limtrebjelker, limtre eller stålsøyler og I-bjelker. Entreprenøren kan velge
alternative løsninger for bæresystem dersom dette er mer hensiktsmessig
men løsningen som velges skal gi samme kvalitet og stabilitet som foreslått
løsning.
Søyler og bjelker i fasade skal skjules/bygges inn i yttervegger og ligge
nærmest mot varm side for å gi minst mulig kuldebro. Innvendige søyler skal
skjules/bygges inn i innvendige vegger. Stålsøyler skal brannisoleres.
Forbindelseskorridor utføres med bærende yttervegger i bindingsverk og
bjelke søylesystem i limtre mot eksisterende bygg.
Detaljering skal skje i samarbeid med byggherre og arkitekt. Dokumentasjon
for valgte løsninger skal foreligge.

22.2

Sperretak
Hovedtaket utføres som sperretak opplagt på yttervegger og innvendig
bæring ved mønet og ved «knekk» i takflaten. Sperrer over forbindelsesgang
opplagres på yttervegger og innvendig bæring langs eksisterende yttervegg.

22.3

Bjelke- og søylesystemer
Yttervegger i akser 1 og 7 utføres som bærende vegger i bindingsverk. Se
punkt 23.

allmNO 2009-02-23

Der spennlengder og laster krever det benyttes det limtre.
I akse 3 benyttes det limtredrager på stålsøyler skjult i vegg.
I akse 5 og 8 fra akse C+ til akse G- benyttes det limtredrager på stål eller
limtresøyler skjult i vegg.
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I akse ii i forbindelseskorridor benyttes limtresøyler og limtredrager skjult i tak.
22.4

Avstivende konstruksjoner
Vindavstiving ivaretas med platekledning innvendig og utvendig på
yttervegger og platekledning på innervegger.
Avstivning i takplan utføres med skivevirkning i taktro, dersom tilstrekkelig
kapasitet ikke kan dokumenteres må dette løses på annet vis. For eksempel
med vindfagverk i takplanene.

Sammendrag kapittel 22 BÆRESYSTEM
22.2

Sperretak

RS:

22.3

Bjelke- og søylesystemer

RS:

22.4

Avstivende konstruksjoner

RS:
____________________

SUM KAPITTEL 22
(Overføres til sum kapittel 2):

allmNO 2009-02-23
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____________________

18 (77)

-151-

Storfjord kommune

Side 19 av 77

Prosjekt: Åsen omsorgssenter - Totalentreprise
Post nr.

Spesifikasjon

23

YTTERVEGGER

23.0

Generelt
Entreprenør skal foreta en energirammeberegning av bygget. Bygget skal
energimerkes.
Der det ikke benyttes preaksepterte løsninger, forutsettes detaljene løst i
samråd med arkitekt.
Generelt utføres alle yttervegger med U-verdi 0,18 W/m²K. Bruk av
miljøvennlige konstruksjoner kan rettferdiggjøre et lavere varmetap, sett i
forhold til et miljøregnskap som omfatter hele bygningen. I tillegg kan det tas
høyde for tekniske bytter i forhold til fordelingen av varmetapet, slik at en stor
andel av vinduer kan kompenseres med økt isolasjonstykkelse i taket, og/
eller varmegjenvinning på ventilasjonsanlegget. Bygget skal i sin helhet
tilfredsstille krav og anbefalinger i plan- og bygningsloven med tilhørende
forskrifter. Alle fuger i yttervegger skal utføres som 2-trinns tetting. Det vil bli
stilt strenge krav til utseende på synlige, elastiske fuger. Fugene skal ha
rette, presise kanter og jevne overflater.
Krav til vinduer og dører:
Når det i etterfølgende poster for vinduer og dører er beskrevet minimum Uverdi, menes det her en gjennomsnittlig U-verdi for alle vinduer og dører
samlet. Det samlede kravet for åpningene er 0,8 W/m²K eller bedre.
Totalentreprenøren skal medta sikkerhetsglass i de felter hvor det er påkrevd
ihht forskriftene.

23.1

Yttervegg med trekledning.
Generelt utføres yttervegger som bærende tre yttervegger. Ytterveggene
bygges opp som følger, innefra og ut:

allmNO 2009-02-23

-

1 lag gipsplatekledning. Kledning skjøt- og flekksparkles 2 ganger,
grunnes og males 2 strøk.
48 mm isolert utforing
1 lag diffusjonstett folie med klemte skjøter
200 mm isolert bindingsverk
utvendig gipsplate
vindtetting med klemte og tapede skjøter
19 x 48 mm sløyfelekter
To ganger lekting med tilstrekkelig dimensjon for tilfredsstillende
trykkutjevning og for skjult montasje av solavskjerming på sørfasade.
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-

På fasader uten solavskjerming legges 36 x 48 mm lekter for
trykkutjevning og som underlag for fasadekledning.
Utvendig panel.

Det medtas nødvendig tilpasning/avslutning av yttervegg til
takkonstruksjonens avslutning mot raften. Det må også tas nødvendig
hensyn til ytterveggens brannklasse i innvendige hjørner.
Som kledning på utvendig side av yttervegger skal det benyttes stående
panel av type dobbelfalset, med slett overflate på utvendig side, montert med
ca 5 mm spalte mellom bordene, 100 mm synlig bordbredde, tykkelse på
panelbord skal være minimum 19 mm. Det skal avsluttes med helt bord inn
mot alle vinduer. Det gis pris på panel ferdig grunnet et strøk oljebeis på
fabrikk og et strøk oljemaling. Etter oppsetting males et ekstra strøk.
Det medtas alle nødvendige sviller, losholter og spikerslag inkl. feste og
forsvarlig forankring til fundamenter og øvrige bærekonstruksjon. Det skal
også medtas nødvendige forsterkninger der det er vist vinduer, dører eller
andre åpninger av en størrelse som gjør det nødvendig.
23.4

Vinduer og ytterdører
Vinduer.
Det skal leveres og monteres vinduer i samsvar med tegningene. Samtlige
vinduer leveres som trevinduer i vakuumimpregnert furu ferdig
overflatebehandlet på innvendig side og med lakkert aluminiumskledning på
utvendig side. På innvendig side skal vinduene ha dekkende
malingsbehandling, og på utvendig side skal det i prisen medtas lakkert
utførelse med avvikende farge fra innvendig side. Vinduene skal delvis
regnes som åpningsbare, og åpningsbare felter er angitt på
fasadetegningene. Farger tas ut senere og byggherren skal stå fritt med
hensyn til fargevalg innenfor RAL- og NCS-systemet.

allmNO 2009-02-23

Det skal leveres vinduer med U-verdi minimum 0,8. U-verdi skal oppgis ved
tilbudsinnleveringen. Vinduer mot sør skal ha solreflekterende glass med
nøytral farge og hvor minimum 70 % av dagslyset slipper inn (LT = ca 70 %)
mens bare ca 30 % av den totale solenergien slipper gjennom (TST = ca 30
%). Det må også sørges for at vinduene får nødvendig brannklasse i
innvendige hjørner, og dette må ses i sammenheng med eventuell
brannklasse på yttervegger i innvendige hjørner.
Ved innsettingen av vinduene skal det medtas dytting og både inn- og
utvendig fuging. Fasadekledningen danner belisting på sidene av vinduet ved
at panelet monteres som en utvendig foring inn mot karmen. Denne skal
stikke ca 10 mm utenfor vegglivet. Over og under vinduene skal leveres og
monteres vannese/vannbrett av trykkimpregnert treverk beslått med beslag
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utført i plastbelagt stål. Beslaget skal ha oppbrett i endene, oppbrett føres
opp bak utvendig sideforing. Innvendige vindusforinger skal utføres med
standard gipsplateforinger for listefri utførelse. På underkarmen skal det i
beboelsesrommene og i stuer leveres og monteres heltre malt vindusbrett
som utforing. Denne skal stikke ca 30 mm inn i forhold til ferdig veggliv og ha
avrundede kanter i begge ender. Gipsforingene behandles som beskrevet for
innvendig side av veggene.
Ytterdører
Det skal leveres og monteres ytterdører som angitt på tegningene, og
samtlige dører leveres som isolerte ytterdører i aluminium og glass med
brutte kuldebroer og U-verdi min. 0,8. Dørene leveres i brennlakkert utførelse
– både for karmer og dørblad. Det skal leveres rustfrie terskler. Farger tas ut
senere, og byggherren skal stå fritt med fargevalget – innenfor RALsystemet. Det kan bli valgt forskjellig farge på inn- og utvendig side av
karmene og dørene. Alle dørene leveres komplett med alle aktuelle
beslagvarer inkl. komplett låssystem og om nødvendig åpningsautomatikk.
Det skal benyttes dørvrider i designet ”Coupe” i hele bygget, alle beslagvarer
skal være i rustfri utførelse.
Ved innsettingen av dørene medtas justerbare fester, dytting og inn- og
utvendig fuging. Innvendige foringer utføres på samme måte som for vinduer
i yttervegger. Utvendig benyttes samme prinsipp for innsetting som for

Sammendrag Kapittel 23 YTTERVEGGER

23.1

Yttervegg med trekledning

RS

23.4

Vinduer og ytterdører

RS
____________________

SUM KAPITTEL 23

KR:
____________________

allmNO 2009-02-23

(Overføres til sum kapittel 2)
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24

INNERVEGGER

24.0

Generelt
Generelt utføres innvendige skillevegger som ikkebærende vegger med
brannklasse og lydklasse i samsvar med Teknisk Forskrift og tilhørende
Norsk Standard 8175. Institusjonen klassifiseres som pleieinstitusjon, og det
stilles krav om klasse C.

24.1

Tette vegger
I prinsipp skal alle vegger skal føres opp til underside yttertak, og det må tas
hensyn til veggenes høyde i forbindelse med dimensjonering av stenderverk.
Det er entreprenørens ansvar å påse at eventuell teleskopløsning ivaretas
ved nedbøying, og det gjøres oppmerksom på at veggtykkelsene over alt skal
være slik at limtre- eller stålsøyler blir skjult i veggene. Det er opp til
entreprenøren å bestemme om veggene skal utføres med stenderverk av
stålprofiler eller tre.
I prisen for veggene skal medtas åpninger for dører og skyvedører med
nødvendige forsterkninger rundt åpningene, og det medtas «skjermvegg»
som avslutning av skyvedørsfront i overgangen mellom forgang og selve
beboelsesrommet. På alle utvendige hjørner av vegger med gipsplater skal
det medtas hjørneforsterkninger som innsparkles og males. Som kledning
skal det generelt benyttes 1 lag 16 mm OSB-plater og 1 lag innvendig
gipsplatekledning på veggene. OSB-plater kan avsluttes i himlingshøyde i
rom med nedforing. Innvendige vegger med gipsplater behandles som
innvendig side yttervegger med 2 ganger skjøt- og flekksparkling, grunning
og 2 strøk maling. Beskrevet behandling avsluttes i rom med nedforing ca 10
cm over himling. Over denne høyden støvbindes gipsplatene med 1 strøk.
Avvik i forhold til dette er angitt særskilt nedenfor.
Det skal forutsettes avvikende farger i utvidelsene i korridoren i forhold til den
generelle fargen på korridorveggene for øvrig av hensyn til pasientgruppen.
Det skal også være mulig å få malt en vegg i beboelsesrommene med en
avvikende farge i forhold til de øvrige veggene.
Det stilles spesielle krav til veggene i tilknytning til følgende rom:
-

allmNO 2009-02-23

-

Skjermingsrom med tilhørende bad utføres med lydisolering tilsvarende
mellom sengerom og nærings- og sercvicevirksomhet – dvs. 60 dB.
Vegg mellom bad og korridor utføres som vegg mellom sengerom og
korridor uten dørforbindelse.
Vegger mellom HCWC og tilliggende rom uten dørforbindelse utføres som
vegg mellom sengerom og korridor uten dørforbindelse.
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-

Vegger mellom vaktrom og tilliggende rom uten dørforbindelse utføres
som vegg mellom sengerom og korridor uten dørforbindelse.

I samtlige bad, toalettrom og i skyllerom skal innvendige vegger kles med
baderomspanel i ensfarget utførelse opp til underkant himling, og
entreprenøren medtar underkonstruksjon slik at oppbrett på gulvbelegg kan
føres bak veggkledningen i underkant. Vegger over himling i disse rommene
kles med gipsplater for tilfredsstillende lyd- og brannklasse og over himling
støvbindes gipsplatene 1 strøk som angitt foran. Det skal regnes med to
farger på veggplatene. Det skal overalt fuges med elastisk fugemasse i
hjørner.
Det medtas glassplate mellom kjøkkenbenk og overskap på kjøkken.
Glassplate skal ha malt/farget bakside og fuges mot benkeplate. Det skal
regnes med hulltaking i platen for stikkontakter på vegg.
24.2

Dører og innvendige vinduer
Generelt skal samtlige innvendige dører leveres som tette dører lyd- og
brannklasse i henhold til teknisk forskrift og NS 8175 og med plastlaminat
overflate og fabrikkmalte heltre karmer. Dørbladene skal leveres med
kantlister av lakkert eik. Samtlige beslagvarer medtas i tilbudet, og dørene
utstyres med sylinderlås og det medtas komplett elektronisk låsesystem. Det
benyttes rustfrie beslagvarer, hvor vridere er av designet Coupe. Dørene
utføres generelt med løfte-/heveterskel og i døråpningen skal det på golv
legges rustfritt beslag som limes og skrues til underlaget. Avvik fra det
generelle er beskrevet særskilt nedenfor.
Skyvedører er angitt på tegning og samtlige skyvedører skal være innfelt i
vegg og leveres komplett med skyvedørskassett. Det gjøres spesielt
oppmerksom på at flere skyvedører skal ha brannklasse. Samtlige
skyvedører leveres med dørblad som beskrevet foran og med karm/kassett i
malt utførelse som for dørkarmer. Skyvedører mellom beboelsesrom og bad
skal ikke ha terskel.
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Det fremgår av tegning at det i vaktrom og dagrom skal leveres og monteres
vindu mot korridorer og forbindelsesgang. Vinduene skal ha lydklasse som
veggene de er plassert i og utføres med karm, utforing og belistning som
beskrevet for dører.
Hengslede dører leveres med karmer i fullkarm dybde tilsvarende
veggtykkelsene. Dørene settes inn og festes med justerbare skruer, og det
medtas dytting og fuging som tilfredsstiller lyd- og brannklasser for dørene.
Det medtas standard fabrikkmalt listverk på begge sider av dørene, og
listverket gjæres i hjørnene.
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Dører til toaletter og bad mot korridor skal ikke ha overstrømningsventil.
Det skal forutsettes at dørene skal leveres med ulike farger, og det skal også
kunne leveres dører med forskjellig farge på «inn»- og «ut»-siden. Dørene
inn til beboelsesrommene skal kunne leveres med forskjellig farge på
gangdørfløyen og skåtefløyen.
24.3

Spilevegger
Spilevegger utføres som «skjermvegger» i henhold til plantegningene.
Veggene utføres i hvitlasert kvistfri furu snekkerkvalitet med spiler i dimensjon
ca 35 x 90 mm med ca 3 mm avfasede kanter. Som bunn- og topplist leveres
og monteres samme dimensjon på høykant skrudd til gov oppå golvbelegg og
skrudd til himling/skjørt i himlingsovergang. Spilene monteres med hakk for
innfelling ca halvveis i bunn- og topplist, og alle skruhull spunses igjen etter
montasje. Spileavstand ca 100 mm c/c.

Sammendrag kapittel 24 INNERVEGGER

24.1

Tette vegger

RS

24.2

Dører og innvendige vinduer

RS

24.3

Spilevegger

RS
___________________

SUM KAPITTEL 24
(Overføres til sum kapittel 2):
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____________________
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25

DEKKER

25.0

Generelt
Golv på grunn utføres med stålglattet betong, radonsperre/ fuktsperre og
isolasjon.
For brannkrav, lydkrav, toleranseklasse og henvisninger til NS, NBI-blad,
normer etc. se beskrivelsens generelle del.

25.2

Golv på grunn
Gulv skal utføres i henhold til Sintef Byggforsk Byggdetaljer. Grad av isolering
defineres etter krav oppgitt til byggets energiklasse. Gulv på grunn skal
utføres med armert betong, radonsperre/ fuktsperre, isolasjon og drenerende
underlag. Det skal benyttes ikke-telefarlige, kapillarbrytende masser.
Fiberduk brukes overalt der det skal legges kapillarbrytende masser over
stedlige masser. Betongoverflaten stålglattes.
Generelt armeres gulvet med nett. I tillegg forsterkes kanter, sprang, hjørner,
sluk o.l. ved endring i tverrsnittet, og fuger med ekstra langsgående armering,
bøyler og dybler. Gulvet skal deles opp med tilstrekkelig antall fuger
(kontraksjonsfuger og rissanvisere), og det skal være fuger rundt alle
tilstøtende konstruksjonsdeler. Det skal være fuge mellom skjermingsrom og
beboerrom og mellom teknisk rom og beboerrom. Alle fuger utføres med
bunnfylling og forsegles i topp med egnet elastisk fugemasse. Spesifiserte
krav til ferdig overflate for støpte gulv på grunn etter NS3420.
Det skal legges fall mot sluk i alle rom med sluk. Gulv på grunn forsenkes
10mm i alle bad og toalett. Fall og høydeforskjell fra sluk til OK membran ved
dør skal være i henhold til Byggforsks detaljer og våtromsnormen.

25.3

Golvbelegg
Totalentreprenøren må vurdere eventuelt behov for trinnlyddemping og
medta nødvendig underlag som ivaretar forholdet ved valg av belegg.
Likeledes skal det i alle arealer være inkludert flekksparkling slik at de støpte
golvene bringes opp til en overflate hvor det kan legges belegg. I rom hvor
vinduer går helt til golv, skal golvbelegget føres ut i nisjen – helt til innvendig
side karm.

allmNO 2009-02-23

25.3.1

Vinyl banebelegg
I bad, toalettrom, skyllerom, bøttekott og teknisk rom skal det være 2 mm
homogent vinylbelegg på gulv med ca 100 mm oppbrett mot vegg. Det skal
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regnes med to ulike farger. I bad og skyllerom skal det avrettes med fall mot
sluk slik forskriftene krever og det skal ikke være terskel eller høydeforskjell
mellom golv i beboelsesrom og badegolvet ved dør. Hele baderommet skal
ha fall. Det medtas all nødvendig tetting med smøremembran inkl. mot vegg
og sluk, og belegget føres ned i sluk og klemmes.
I rom med baderomspanel på veggene skal golvbelegget avsluttes slik at
veggkledningen danner dryppkant (beskrevet foran), men i bøttekott og
teknisk rom føres golvbelegget ca 10 cm opp over gipsplatekledningen og
renskjæres.
25.3.2

Linoleumsbelegg
I alle rom, som ikke skal ha vinylbelegg skal det regnes med 2,5 mm linoleum
banebelegg med sveiste skjøter. Det skal regnes med to ulike farger, og det
skal benyttes linoleum med ferdig toppsjikt som letter renholdet. Dersom
levert belegg ikke har slikt toppsjikt, skal klargjøring med overflatebehandling
være medtatt i posten.
Det skal medtas gulvlist i samme farge som malte vegger.

25.4

Himling
Det skal monteres nedsenkede himlinger i størstedelen av bygget, og det
skilles mellom følgende typer himlinger:
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25.4.1

Tette gipsplater i
- Baderom og forgang til beboelsesrom
- Utvidelse korridor foran inngangsdør til beboelsesrom
Tre spaltepanel i
- Beboelsesrom
- Stuer inkl. kjøkken
- Korridorer tilhørende stuer
Demonterbare treullsementplater i
- Korridor
- Lager, HCWC, vaktrom, skyllerom, lintøy etc.
Fastmonterte treullsementplater i
- Forbindelseskorridor

Gipsplater
I baderom og forgang i beboelsesrommene legges nedforing med 48 x 48
mm spikerslag og slette gipsplater som himling. Gipsplatene skjøt- og
flekksparkles 2 ganger, grunnes og males 2 strøk, og i baderommene medtas

26 (77)

-159-

Storfjord kommune

Side 27 av 77

Prosjekt: Åsen omsorgssenter - Totalentreprise
Post nr.

Spesifikasjon

liten taklist ca 15 x 30 mm ferdig male fra fabrikk i farge tilsvarende taket. I
forgang medtas «skjørt» mot selve beboelsesrommet, og dette kles med
gipsplater som himling til ca 10 cm over himling i selve oppholdsdelen av
rommet. Det monteres vinkel for innsparkling i overganger mellom vegger og
himling slik at forgangen blir listefri.
I himling i forgang i beboelsesrommene skal inkluderes luke med
gipsoverflate ca 600 x 600 mm i plan med himlingen for øvrig.
I utvidelse av korridor foran dører til beboelsesrommene bygges himling og
skjørt på samme måte som beskrevet for forgang i beboelsesrommene.
Utvidelsen er felles for to og to rom og arealet skal være listefritt, og det skal
forutsettes avvikende farge på himling på samme måte som på vegger i
utvidelsen.
Himlingshøyde gipsplatehimlinger: 2400 mm

25.4.2

Spaltepanel
I samtlige beboelsesrom bygges himling med 48 x 48 mm spikerslag som
henges ned fra takkonstruksjonen. Himlingen isoleres med 50 mm mineralull
og undersiden dekkes med brun akustisk miljøduk. Himlingen bygges med
kvistfri furu panel med hvit lasert overflate av hensyn til pasientgruppen.
Panelet skal være behandlet slik at det holder aktuell brannklasse og det skal
leveres i følgende dimensjoner:
-

15 x 70 mm
15 x 95 mm
15 x 145 mm

Panelbreddene legges i vilkårlig «mønster» og spaltebredden avklares når
det er foretatt beregning av etterklangstiden i rommene. Panelet legges fra
ytterveggen mot korridor, men slik at det avsettes ca 100 mm langs yttervegg
for tilbaketrukket gardinskinne. Langs begrensningsveggene i rommene
legges taklist 9 x 30 mm av furu med samme overflatebehandling som
panelbordene.
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Himlingshøyde beboelsesrom: 2700 mm.
I stuer og tilhørende korridorer med utvidelser bygges himling av samme type
som beskrevet foran og med samme avslutningslist som angitt for
beboelsesrommene. Panelet legges fra ytterveggen mot korridor, men slik at
det avsettes ca 100 mm langs yttervegg for tilbaketrukket gardinskinne.
Himlingene ligger på skrå nedforet i forhold til selve takkonstruksjonen. Det
må medtas luker i panelhimlingene for tilkomst til ovenforliggende tekniske
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installasjoner. Lukene skal utformes som himlingen for øvrig og skrues fast
for tilkomst til installasjonene.

25.4.3.1

Demonterbare treullsementplater
A. I korridor legges nedsenket himling med demontere plater. Himlingen
leveres som Troldtekt akustik plus eller et tilsvarende produkt. Platene
leveres med følgende spesifikasjoner:
-

Tykkelse 65 mm (25 mm treullsement og 40 mm mineralull fastlimt)
Ekstrem fin struktur (0,5 mm)
Farge Lys natur
Oppheng K5-FN korridor

Platene ferdigkappes på fabrikk og leveres med avfaset endekant på
sammen måte som i plateskjøter. Alle sider og kanter på mineralullplaten skal
være forseglet. Platene leveres i 600 mm bredde og i lengde tilpasset
korridorbredden, og platene skal monteres med spalteåpning ca 15 mm mot
alle vegger.
Himlingshøyde korridor: 2700 mm.
B. I rom avmerket på himlingsplan skal det monteres himlinger med
demonterbare treullsementplater som type Troldtekt akustik eller et
tilsvarende produkt - lagt opp i skjult skinnesystem. Platene leveres med
følgende spesifikasjoner:
-

Tykkelse 25 mm
Plateformat 600 x 1200 med nødvendige tilpasninger langs alle
vegger
Ekstrem fin struktur (0,5 mm)
Farge Lys natur
Oppheng K5-FN
Vinkellist for avslutning langs alle vegger

Himlingshøyde: 2700 mm

allmNO 2009-02-23

25.4.4

Faste treullsementplater
I forbindelseskorridor legges faste treullsementplater som type Troldtekt
akustik eller et tilsvarende produkt direkte på lekter under takkonstruksjonen.
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Platene leveres med bredde 600 mm og lengde tilsvarende korridorbredden.
Platene leveres med følgende spesifikasjoner:
-

Tykkelse 25 mm
Plateformat 600 x korridorbredden
Ekstrem fin struktur (0,5 mm)
Farge Lys natur
Oppheng K5

Langs vegger medtas enkel taklist 9 x 30 mm i lasert furu med farge tilpasset
troldtekt-platene.

Sammendrag kapittel 25 DEKKER

25.2

Golv på grunn.

RS:

25.3

Golvbelegg

RS:

25.4

Himlinger

RS:
____________________

SUM KAPITTEL 25
(Overføres til sum kapittel 2):
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____________________
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26

YTTERTAK

26.0

Generelt

26.1

Rivingsarbeider
Takutstikk på eksisterende bygning skal rives til avslutning i plan med
utvendig kledning på eksisterende bygning og for tilfredsstillende tilslutning
mot ny forbindelsesgang. I posten medtas alle arbeider med riving av
takrenner, spillblikk og taktekking inkl. etablering av nye renneavslutninger og
om nødvendig omarbeiding av fall i eksisterende takrenne. Selve takutstikket
skal kuttes og det monteres ny takavslutning med beslag i overgangen mot
tak på forbindelsesgang.

26.2

Isolasjon og tekking
I annen post er beskrevet alle bærekonstruksjoner til yttertakene. I denne
posten medtas alle arbeider i forbindelse med isolasjon, kledning, tekking og
tilhørende beslag.

26.2.1

Skrå takflater
I posten medtas isolasjon lagt mellom taksperrene. Isolasjonstykkelse 300
mm, og isolasjonen legges i nedre del av taksperrens høyde. På undersiden
av sperrene legges et lag diffusjonstett folie med klemte og tapede skjøter og
på undersiden legges 1 lag gipsplatekledning. Oppå isolasjonen legges et lag
vindtett papp, denne brettes opp langs sidene på sperrene og klemmes til
sperresidene med sløyfelekter. Som taktekking legges Welltec korrugerte
plater som type W20/80 eller et tilsvarende produkt. Platene leveres i farge
RAL 9006. Platene monteres på 48 x 48 mm lekter som legges på tvers av
taksperrene. Både lekting og kledning på taket skrues til underlaget og
samtlige skrufester skal dimensjoneres for opptredende vindlaster på stedet.
På møne monteres mønebeslag og luftelyrer i henhold til arkitektens
tegninger. Luftelyrene skal ha utforming med topp som kinahatt. I overgangen
mellom takflater med ulikt fall medtas nødvendige overgangsbeslag.
Langs raften medtas utlektet bakkantbord for opplegg av takrenne, fluenetting
i lufteåpning, spillblikk og standard takrenne montert på rennekroker festet til
veggkledning. Taknedløp tilknyttes oppstikk beskrevet i annet kapitel. Både
spillblikk, takrenne og nedløpsrør leveres i farge som takplater.

allmNO 2009-02-23

26.2.2

Tak over forbindelsesgang
I annen post er det beskrevet bærende konstruksjoner for dette taket. Oppå
taksperrene legges påforinger for etablering av fall mot 2 stk taksluk og
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hulrommet mellom bærende konstruksjoner og påforinger fylles med isolasjon
for etablering av varmt tak. Det medtas taktro og tekking med papp eller folie
inkl. tilknytning til sluk medtatt i annet kapitel. Taktekkingen skal i overgangen
mot eksisterende bygning føres opp mot eksisterende vegg/takfront og
avsluttes bak nytt overgangsbeslag. Ny taktekking føres over gesims på taket
og det medtas gesimsbeslag i farge RAL 9006 som øvrige beslag.
Gesimsbeslag skjøtes med stående stangfalser.
På innvendig side av taksperrer monteres 1 lag diffusjonstett folie med
tapede skjøter og som kledning legges 1 lag gipsplater.

Sammendrag kapittel 26 YTTERTAK

26.1

Rivingsarbeider

RS:

26.2

Isolasjon og tekking

RS:
____________________

SUM KAPITTEL 26
Overføres til sum kapittel 2)
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27

INVENTAR OG UTSTYR

27.0

Generelt

27.1

Kjøkken.
I kjøkken leveres og monteres kjøkkeninnredning med høytrykkslaminat
skapdører og skuffefronter i valgfri farge / utførelse. Skrogene leveres som
folierte sponplater i valgfri farge/overflate. Det medtas samtidig rustfrie
bøylehåndtak, lengde ca 200 mm. Benkeplater sponplate med plastlaminat
overflate og med avrundede forkanter. Kummer leveres som nedfelte rustfrie
stålbeslag, inklusive rillefelt på siden. Overskap, dybde = 300 mm, leveres i
samme utførelse, tette dører, og med foring til himling. Det leveres samtidig
lys under overskap, og med tilhørende lyslist på forkanten av skapet. Det
medtas foringslist ved avslutning av innredningen mot vegg.
Det leveres og monteres følgende utstyr med samlet lengde ca 4200 mm på
vegg mot korridor:
-

Kjøleskap H = ca 2100 mm B=600 mm
Fryseskap under benk, B = 600 mm. Fullt integrert i innredningen for
øvrig.
Komfyr med stekeovn og 4 plater for induksjon. B = 600 mm
Gryteskuffer, B = 600 mm.
Skuffeseksjon, B = 400 mm.
Oppvaskbenk med skap innredet med kildesorteringsutstyr, B = 800
mm
Innfelt oppvaskmaskin B = 600 mm. Maskinen skal være godkjent for
institusjonsbruk og ha skylletemperatur min. 85 C.
Benkeplate L = ca 3600 mm
Overskap, samlet lengde 3600 mm.
Kjøkkenventilator B = 600 mm. Tilkobling og kanal til over tak medtatt
i annet kapitel.
Mikrobølgeovn, innebygget i overskap.

Det leveres og monteres følgende utstyr med samlet lengde ca 2200 mm
montert fritt på golv:

allmNO 2009-02-23

-

3 stk skuffeseksjon, B = 600 mm.
1 stk skuffeseksjon, B = 400 mm
Benkeplate L x B = ca 2300 x 900 mm, Tykkelse min. 30 mm. Platen
utføres i kompakt sammenlimt oljet eik med ca 300 mm utstikk på
siden mot spisestue.
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-

27.2

Bakvegg og sidevegger på samlet seksjon utføres som hvitpigmentert,
kvistfri kryssfiner.

Sanitærutstyr
Alle bad og toaletter skal utstyres som følger med standard utstyr type D-line
rustfritt eller et tilsvarende produkt. Speil med slipte kanter skal monteres
med speilklemmer utenpå veggkledning, B x H = ca 700 x 900 mm. Forøvrig
medtas følgende utstyr på bad:
Forøvrig medtas følgende utstyr på badene
-

Toalettpapirholder
Reserve toalettpapirholder
2 stk håndklekroker
1 stk stang L = ca 600 mm for badehåndkle
Ekstra støttehåndtak på vegg i dusjnisjen
Hyller for dusjutstyr og shampo i nærheten av dusjen
2 stk hyller på vegg for oppbevaring av vaskekluter, håndklær, bleier
etc.

Før plassering av utstyr skal brukerne få overlevert detaljert tegning med
oppriss av veggene for avtale om plassering av alt utstyr på badene.
I toaletter medtas følgende utstyr:
-

27.3

Toalettpapirholder
Reserve toalettpapirholder
Holder for håndtørk-papir
Såpedispenser
Kroker, 2 stk montert på dør
Avfallskurv som festes på vegg

Skapinnredninger og hyller

allmNO 2009-02-23

Utenfor hvert enkelt beboerrom monteres skap/monter av hensiktsmessig
størrelse med låsbar glassdør for utstilling av personlige eiendeler/bilder av
hensyn til pasientgruppen.
I bøttekott medtas hyller på vegg, b = rommets dybde, d = 300. 5 regulerbare
hyller i høyden.
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Skilting
Det skal skiltes til samtlige rom. Til felles toaletter skiltes det med sort foliert
pictogram direkte på dør. Til øvrige rom skiltes med rombetegnelse,
bokstaver med høyde ca 30 mm, også disse som folie direkte på dør. Ved
siden av dør til beboelsesrom leveres og monteres skilt med mulighet for
utskifting av navn på beboer.
Samtlige dører skal ha romnummer utført som folie på dørbladet, romnummer
skal være i samsvar med brannplaner.

27.5

Fotskraperist
Det monteres fotskraperist foran ytterdører til stuer og foran ytterdører i
forbindelsesgang. Fotskraperistene skal tilfredsstille kravene til universell
utforming, og ha en utstrekning slik at de dekker hele dørbredden. I annet
kapittel er det beskrevet grube med avløp.

27.6

Håndlist
I korridor og forbindelsesgang monteres håndlist på følgende vegger:
-

Tette korridorvegger utenfor baderom, 4 stk partier á ca 5,4 m
Yttervegg mot vest, lengde ca 6,0 m
Korridor yttervegg mot stue, lengde ca 7,5 m
Korridor yttervegg fra peisestue, lengde ca 10,0 m
Yttervegg forbindelsesgang, lengde ca 37,0 m
Spilevegg mot hagestue i forbindelsesgang, lengde ca 6,0 m

Håndlist utføres av 45 mm heltre oljet eik og monteres i to høyder, ca 900 og
ca 700 mm over ferdig golv. Håndlistene monteres til vegg med standard
avstandholdere i forniklet utførelse. Håndlistene skal ved avslutning i hver
ende ha endestykker med 90 grader sving slik at håndlistene føres inn mot
vegg og avsluttes va 10 mm fra vegg. Det gjøres spesielt oppmerksom på at
håndlistene skal føres sammenhengende forbi vinduer.
Håndlist mot hagestue skal monteres på forlengede avstandstykker til
limtresøyler og spiler i spilevegg mot hagestue.
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27.7

Skyvedørsfronter
Levering og montering av skyvedørsfront i forgang til beboelsesrommene. L x
H = ca 1600 x 2400 mm. Skinne kan monteres i himling. Frontene utføres
med plastlaminat overflate i valgfri farge og skinner i natureloksert aluminium.
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Gardinskinner
I følgende arealer medtas gardinskinner:
-

Beboelsesrom
Stuer
Hagestue

Det leveres og monteres gardinskinner med 3 spor for feste i tak. Skinnene
skal gå fra vegg til vegg i de aktuelle rommene.
27.9

Peis
I peisestue bygges peis som angitt på tegning. Peisen mures og pusses med
samlet lengde ca 3,0 m og høyde ca 1,5 – 1,8 m. Det skal leveres og
monteres peisinnsats for innmuring med følgende spesifikasjoner:
-

H x B x D = ca 800 x 600 x 350 mm
Effekt: min. 3 – 8 kW
Glassdør
Vedlengde: 40 cm
Mulighet for frisklufttilførsel via pipe
Rentbrennende
Røykrørdimensjon: 150 mm

allmNO 2009-02-23

Det medtas elementpipe med integrert frisklufttilførsel, takgjennomføring og
pipehatt over tak med forskriftmessig høyde. Ved siden av selve ildstedet
skal det mures plass for ca 100 l ved med lengde 40 cm, og som golv i
vedarealet skal det legges 20 mm skifer. Inkl. i prisen medtas ildsikker
glassplate på golv med forskriftsmessig størrelse.
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Sammendrag kapittel 27 INVENTAR OG UTSTYR
27.1

Kjøkken

RS:

27.2

Sanitærutstyr

RS:

27.3

Skapinnredninger og hyller

RS:

27.4

Skilting

RS:

27.5

Fotskraperister

RS:

27.6

Håndlister

RS:

27.7

Skyvedørsgarderober

RS:

27.8

Gardinskinner

RS:

27.9:

Peis

RS:
____________________

SUM KAPITTEL 27
(Overføres til sum kapittel 2):

allmNO 2009-02-23

KR:
____________________
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28

TRAPPER, BALKONGER

28.0

Generelt

28.1

Rivingsarbeider
Utvendig trapp med tilhørende rampe og repos til inngang til stue i
eksisterende bygg skal rives. Trappen består av galvaniserte
stålkonstruksjoner med strekkmetall. I posten medtas bortkjøring til offentlig
avfallsplass inkl. deponeringsavgift.

28.2

Utvendig trapp, omarbeiding
Utvendig trapp med tilhørende rampe og repos til eksisterende hovedinngang
skal omarbeides. Trappearrangementet består av galvaniserte
stålkonstruksjoner med strekkmetall og skal omarbeides slik at det tilpasses
den nye utformingen av hovedinngangen.

Sum kapittel 28 TRAPPER OG REKKVERK

28.1

Rivingsarbeider

RS:

28.2

Utvendig trapp, omarbeiding

RS:
___________________

SUM KAPITTEL 28
(Overføres til sum kapittel 2):

allmNO 2009-02-23

KR:
___________________

37 (77)

-170-

Storfjord kommune

Side 38 av 77

Prosjekt: Åsen omsorgssenter - Totalentreprise
Post nr.

Spesifikasjon

SUM KAPITTEL 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER
Sum kapittel 21:

kr ………………………………..

Sum kapittel 22:

kr ………………………………..

Sum kapittel 23:

kr ………………………………..

Sum kapittel 24:

kr ………………………………..

Sum kapittel 25:

kr ………………………………..

Sum kapittel 26:

kr ………………………………..

Sum kapittel 27:

kr ………………………………..

Sum kapittel 28:

kr ………………………………..

SUM KAPITTEL 2:

KR ______________________

allmNO 2009-02-23

(Overføres til prisskjema)
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3

VVS-INSTALLASJONER

30

GENERELT
Anlegg som inngår under VVS-tekniske anlegg er:
31. Sanitæranlegg
33. Sprinkleranlegg
36. Luftbehandlingsanlegg
Det skal medtas komplette anlegg som omfatter registrering, befaringer,
prosjektering, levering, montering, igangkjøring, innregulering,
kvalitetskontroller, prøving og dokumentasjon.
Entreprenør har et totalt ansvar for samordnet prosjektering av alle anlegg for
å nå et komplett anlegg.
Alle installasjoner skal tilfredsstille gjeldende statlige og kommunale
forskrifter, regler og standarder. Prosjektet følger Plan og bygningsloven hvor
entreprenør må stå som ansvarlig for både prosjekteringsprosess og
utførelse.
Før detaljprosjektering skal alle krav og forutsetninger være godkjent av
byggherren.
Energitekniske anlegg skal utformes for best mulig driftsøkonomi. Tilbyder
skal i sitt tilbud legge frem dokumentasjon som underbygger hvordan de
tekniske anlegg er tenkt bygd/prosjektert med hensyn til dette. Byggetes
energikrav skal være iht. TEK10. Tidlig i prosjekteringsfasen gjennomføres en
energianalyse som skal gi en oversikt over energi- og effektbehovet for alt av
installasjoner i bygget.
Klima og komfortkrav skal oppfylles ved en samordnet prosjektering og
utførelse av de ulike tekniske anlegg, samt byggets konstruktive og
arkitektoniske utforming.
Anleggene skal utformes og plasseres slik at inspeksjon, reparasjoner,
forandringer, innregulering og kontrollmåling skal kunne utføres på en god
måte. Sjakter skal ha adkomst for kontroll og for utskiftinger av rør/kanaler.

allmNO 2009-02-23

Anleggene skal utføres med sikte på økonomisk drift og vedlikehold,
driftssikkerhet og fleksibilitet.
El- motorer skal være dekkende for den aktuelle last med hensiktsmessige
startmoment, startstrøm og startutstyr. Det det er mulig skal pumper og
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motorer ha EC/PM teknologi (Elektronisk kontinuerlig
hastighetskontroll/Permanent Magnet). Avvik drøftes med byggherre.
Alle bygningsmessige og elektriske hjelpearbeider for de VVS tekniske
anleggene skal medtas.
Brukere og driftspersonell skal gis opplæring i bruk av anleggene.
Entreprenøren skal gjennom sin saksbehandling, ved dimensjonering,
spesifikasjon, installasjon og egenkontroll påse at forsvarlig kvalitetskrav i
henhold til alle relevante myndighetskrav, håndverksmessig sedvane, norske
standarder og evt. spesielle avtalte krav blir planlagt og oppnådd.
Innenfor den komplette leveranse nevnes her i stikkordsform områder hvor
entreprenøren skal planlegge og ivareta hensyn og tiltak.
Energi og effekt
Energitekniske anlegg skal utformes for best mulig driftsøkonomi.
Overskuddsenergi i bygget skal om mulig igjen brukes. Tilbyder skal i sitt
tilbud legge frem dokumentasjon som underbygger hvordan de tekniske
anlegg er tenkt bygd/prosjektert med hensyn på dette. Byggetes energikrav
skal være i hht TEK10. Tidlig i prosjekteringsfasen gjennomføres en
energianalyse som skal gi en oversikt over energi- og effektbehovet for alt av
installasjoner i bygget.
Energi- og effektbehov for bygget skal dokumenteres. Energiberegninger
utføres i henhold til NS 3031 og energi- og effektbudsjett settes opp i henhold
til NS 3031.
Inneklima
Luftmengder skal være i henhold til Plan og bygningsloven med tilhørende
forskrifter og Arbeidstilsynets veiledning nr. 444 "Klima og luftkvalitet på
arbeidsplassen", samt de spesielle krav som stilles i denne beskrivelse. I
tillegg til personbelastning og materialbelastning skal også aktiviteter og
prosesser vurderes og legges til grunn for dimensjoneringen av luftmengder.
Luftmengder skal økes over anbefalt friskluftmengde dersom man mener det
er nødvendig for å gi et godt inneklima.

allmNO 2009-02-23

Som en del av detaljprosjekteringen skal det fremlegges klimaberegninger
som viser at kravene til inneklima opprettholdes.
Bygningsmessige forutsetninger for inneklima.
Entreprenøren skal ta hensyn til bygningsmessige forutsetninger som kan ha
innflytelse på Inneklimaet. Entreprenøren skal sammen med den som er
ansvarlig for det bygningsmessige samholde de momenter som kan påvirke
innemiljøet. For å benytte minimum luftmengder tilsvarende en
materialbelastning på 1 l/s*m2, må det dokumenteres bruk av lavemitterende
materialer, hvis ikke skal rommene dimensjoneres for en materialbelastning
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allmNO 2009-02-23

på 2 l/s* m2, kfr. Arbeidstilsynets veiledning nr. 444 "Klima og luftkvalitet på
arbeidsplassen".
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Dimensjoneringskriterier
Dimensjonerende utetemperatur, vinter, (laveste 3-døgnsmiddel-temperatur)
for Hatteng er –24 grader C. Sommertemperatur som ikke overskrides med
mer enn 50 timer pr. år er oppgitt til 26 grader C (innvendig i bygning).
Lydnivå
Entreprenøren er ansvarlig for at det endelige lydnivå ikke overstiger gjeldene
krav og må ta med tilstrekkelig antall lydfeller og tiltak mot lyd.
Krav til lydnivå forårsaket av VVS-anleggene:
 Vaktrom:
 Værelsesrom:
 Værelsesrom for skjerming:
 Stue:
 I våtrom, lager etc.:
 I tekniske rom:
- 75 dB(A).

32 dB(A).
30 dB(A).
30 dB(A).
32 dB(A).
40 db(A).
LA,ekv = 70

Utendørs skal støynivået fra de tekniske anlegg ikke overstige 40 dB(A), målt
utenfor vindu for rom beregnet for varig opphold, terrasse etc. For øvrig
gjelder NS 8175 som grenseverdier for lydnivå fra tekniske installasjoner for
forskjellige bygningskategorier.
Kontroll og ansvarsforhold
Ansvar for inneklima.
Entreprenøren er ansvarlig for at inneklima krav iht. Arbeidstilsynets
veiledning nr. 444 "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" opprettholdes.
Ytelsen vil kunne bli etterkontrollert ved dimensjonerende belastning i løpet
av reklamasjonstiden.

allmNO 2009-02-23

Dersom de angitte krav ikke tilfredsstilles, gis entreprenøren en frist på 4 uker
på å utbedre forholdene. Dersom entreprenøren ikke er i stand til å utbedre
forholdene, vil erstatning bli beregnet ut i fra den kostnad som må påregnes
for å utbedre forholdene.
Prosjektering
Entreprenøren er ansvarlig for alt prosjekteringsarbeid for VVS-anleggene, og
således for den totale funksjon av anleggene.
Prosjekteringen skal inneholde nødvendige beregninger som dokumenterer
at levert anlegg tilfredsstiller de krav som er stilt.
På tegningene skal kanal/rørdimensjoner, utstyrsdimensjoner, kapasitet og
plassering av spjeld, ventiler, pumper etc. angis. Tegningene utarbeides i
henhold til NS 3039, NS 3040 og NS 8340. Snittegninger utarbeides der hvor
plantegninger ikke gir et klart bilde av anleggets oppbygging.
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Ved overlevering skal det foreligge et tegningsett ajourført i henhold til
utførelse og merket "som bygget" og gjeldende dato.
Tegninger skal forelegges byggherre for godkjenning i god tid før bestilling av
utstyr og montasjestart. Oppstart av montasjearbeider kan ikke finne sted før
tegningene foreligger i godkjent stand.
Prosjekteringen skal utføres som 3D- prosjektering og IFC- modeller for
sammenstilling mot øvrige fag.
Kvalitetskontroll
Byggherren vil kunne foreta kvalitetskontroll i prosjekteringsfase,
installasjonsfase og ved innregulering, og foreta etterkontroll av inneklima og
følge opp funksjonsprøver før overlevering. Prinsipielt ønsker man at
entreprenørens eget kvalitetsikringsopplegg er av en slik kvalitet at
byggherrens kontroll kan begrenses til et minimum.
Entreprenøren skal føre kontroll med alt utstyr som leveres byggeplass vedr.
teknisk spesifikasjon, transportskader og mangler. Alt skadet utstyr skal
straks skiftes ut med nytt slik at dette ikke hindrer mekanisk montasje og
byggets fremdrift. Alt utstyr og installasjoner som innebygges og senere vil bli
utilgjengelig for ettersyn skal ferdigkontrolleres og prøves før innbygging
tillates.
Generelt - automatikk
All automatikk skal leveres med mulighet for oppkobling og fullverdig
kommunikasjon mot et fremtidig toppsystem. Kommunikasjonen skal omfatte
samtlige inn- og utganger, logger, trendlogger og samtlige drift- og
overvåkningssignaler. Det gis anledning å tilby luftbehandlingsaggregat med
påmontert automatikk.

kr …………………………….

allmNO 2009-02-23

SUM KAPITTEL 30
(Overføres til sum kapittel 3):
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31

SANITÆR

310

Orientering
Det skal installeres et komplett sanitæranlegg som skal være dekkende for
byggets funksjon. Tekniske forskrifter i plan og bygningsloven og
normalreglementet for sanitæranlegg skal oppfylles.
Det medregnes tilknytning av offentlige ledninger for vann og spillvann.
Overvann fra taknedløp og utearealer infiltreres til terreng via egen
infiltrasjonsgrøft.
Alt materiell som benyttes skal være godkjent av norske myndigheter. Alle
gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner skal
forskriftsmessig branntettes og –beskyttes. Gjennomføringer i vegger og
dekker skal beskyttes mot korrosjon og ha mulighet for ekspansjon.
Vann- og avløpsledninger skal ikke legges gjennom transformatorrom,
tavlerom, rom for telefonsentral, datamaskinrom, arkiver o.l.
Sanitærutstyr tas ut med basis i vedlagte arkitekttegninger.

311

Bunnledninger.
Utvendige ledninger.
Utvendige stikkledninger for tilknytning til kommunale ledninger skal utrustes
iht. regelverket og kommunenes anvisninger, dvs med det de nødvendige
stakekummer på spillvann og overvann samt sandfangkum på
overvannsledning.
Anlegget skal omfatte installasjon av av-vanning/drenering av de utvendige
områder for parkering, hovedinngang, adkomstveier, og nødutganger.
Overvannet skal ledes til infiltrasjonsgrøft. Anlegg for av-vanning skal
installeres iht. eventuelle anvisninger fra kommunen.
Innvendige ledninger.
Samtlige bunnledninger for spillvann og overvann legges av PP- anleggsrør.

allmNO 2009-02-23

Ledningene legges slik at gode strømningsforhold som mulig oppnås.
Bunnledninger utstyres med stakepunkt i henhold til reglement og praktiske
forutsetninger.
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Ledningsnett
Generelt.
Røropplegg skal legges for å unngå vannskader og skjult montasje skal
legges etter prinsippet "rør i rør". Alle rør som legges skjult skal trykkprøves,
om nødvendig seksjonsvis. Innstøpte koplinger aksepteres ikke.
Gjennomføringer i vegger og dekker skal beskyttes mot korrosjon og ha
mulighet for ekspansjon.
Eventuelle kobberrør skal legges lett tilgjengelig m.h.t inspeksjon etc. Det
tillates ikke skjøter på vannledninger i "lette konstruksjoner".
Det skal brukes materialer som tar hensyn til de funksjoner rørene skal ha
med hensyn på lyd, mekanisk styrke, korrosjon, utseende etc.
Utvendige ledninger.
Innlegg for forbruksvann fremføres fra kommunale ledninger. På innlegget
skal det avsettes utvendig bakkekran.
Det skal installeres kummer for utvendig slukkevann i hht. regelverket.
På stikkledning for vannforsyning sprinkler skal det etableres kum med
brannkupling ved tilknytningspunkt på kommunal vannledning. Prøveledning
sprinkler ledes ut over bakkenivå.
Spillvanns- og overvannsledninger.
Samtlige spill- og overvannsledninger over gulv skal legges av støpejernrør.
Det medtas nødvendig antall taksluker. Disse monteres av taktekker.
Innvendige nedløpsrør for takvann, isoleres med diffusjonstett isolasjon.
Opplegg for både spillvann og overvann skal ha stakepunkter i hht
regelverket slik at staking/inspeksjon enkelt kan foretas. Luftledninger føres
over tak og i god avstand fra ventilasjonsanleggets friskluftinntak.
Forbruksvannsledninger.
Som forbruksvannledninger medregnes kaldtvann, varmtvann og varmtvann
sirkulasjon.

allmNO 2009-02-23

Koblingsledninger føres til de enkelte tappeposter. Koplingsledninger lagt i
vegger og over faste himlinger skal være av lekkasjesikker/utskiftbare rør,
som type «rør-i-rør». Fordelerskap for «rør-i-rør» skal ha drenasje til rom med
sluk. Synlige vannledninger samt vannledninger lagt over demonterbare
himlinger, skal være av valgfri godkjent type.
Synlige uisolerte kaldt- og varmtvannsledninger skal være i forkrommet
utførelse.

45 (77)

-178-

Storfjord kommune

Side 46 av 77

Prosjekt: Åsen omsorgssenter - Totalentreprise
Post nr.

Spesifikasjon

Sirkulasjonsledning for varmt tappevann skal være minimum ø15 mm og
legges opp slik at alle hovedledninger har sirkulasjon.

313

Armatur.
Alt sanitærarmatur skal være av anerkjent fabrikat.
Alle avstengingsventiler i vannledninger skal være av type kuleventiler.
Stengeventiler på alle hovedkurser og opplegg samt fordelingskurser i
etasjene. Hovedfordelinger i røranlegget skal kunne avstenges. Det skal også
være avstengingsmuligheter for hvert enkelt sanitærutstyr. Ventiler på isolerte
ledninger skal utføres med lang hals på betjeningsorgan slik at isolasjon kan
utføres gjennomgående.
Utenfor hvert værelsesrom/bad skal det avsettes stengeventiler ute i korridor
for separat avstenging av rom/bad.
Det skal monteres vannmålere på vanninntak i henhold til kommunenes
regelverk. Vanninntaket utstyres med hovedstoppekran, avstengingsventiler,
filter, reduksjonsventil og ventil for tilbakeslagssikring iht. kommunale
krav/forskrifter. Filter skal kunne spyles rent med avløp til sluk uten
demontering. Filter utstyres med by-passledning. Det skal monteres
tilbakeslagsventiler iht. NS-EN1717 hovedinntak vann, eventuelle andre krav
til tilbakeslagssikring i anlegget skal være inklusiv.
Vannmåler skal være digital med pulsutgang som tilknyttes SD.

314

Utstyr for sanitærinstallasjoner.

allmNO 2009-02-23

Servanter utenfor værelsesrom
Servanter skal være i hvit utførelse. På servanter monteres solide ettgrepsbatterier med temperatursperre. På avløpet skal det være forkrommet avløp.
Alle servanter er veggmonterte. Mellom vannlås og vegg monteres
forkrommet plastrør. Ved gjennomføring i vegg anbringes forkrommet
dekkskive. Handicapservant utstyres med ettgreps-batteri med forlenget
hendel.
Servanter inne i værelsesrom
Servanter skal være i hvit utførelse, som type Bano med støttehåndtak og
uten høydejustering eller tilsvarende. På servanter monteres solide ettgrepsbatterier med temperatursperre og forlenget hendel. På avløpet skal det være
forkrommet avløp. Alle servanter er veggmonterte. Mellom vannlås og vegg
monteres forkrommet plastrør. Ved gjennomføring i vegg anbringes
forkrommet dekkskive.

46 (77)

-179-

Storfjord kommune

Side 47 av 77

Prosjekt: Åsen omsorgssenter - Totalentreprise
Post nr.

Spesifikasjon

Klosett
Alle klosetter skal være i hvit utførelse. Forbindingsledning for kaldtvann og
dekkskive for vegg/gulvgjennomføring skal være forkrommet. Klosetter skal
leveres med sete og lokk i hardplast med solid innfesting.
Det skal leveres gulvmonterte toaletter.
Handikapklosett skal leveres gulvmontert og skal ha armstøtter på hver side
og klosett-papirholder på armlener.
Det gjøres særskilt oppmerksomt på at klosetter inne i værelsesrom skal
monteres på gulv med fall i hele gulvet. Klosettene skal monteres plant/i
vater.
Utslagsvask
I tekniske rom og bøttekott monteres utslagsvask i rustfritt stål med bøtterist.
Over vasken monteres ettgreps batteri. Skyllerom skal minimum utrustes med
stort skyllekar, sluk/sluker med den nødvendige kapasitet, kaldt- og
varmtvann til dekontaminator med den nødvendige kapasitet mellom maskin
og avløp.
Tappekran på vegg
Bygget skal utvendig forsynes med et nødvendig antall frostfrie spylekraner
slik at renhold med spyling kan foretaes rundt hele bygget. Det medregnes
utvendige spylekraner DN20, med max avstand på 50m.
Brannskap
Bygget skal forsynes med et forskriftsmessig tilstrekkelig antall slangeskap
for brannslokking. Skap skal være utført etter NS 3922 med DN20 slange.
Slangene skal betjene hele bygget, men en slange kan bare dekke en
brannseksjon. Maksimal lengde på slange 25m. Godt synlig merking utført i
henhold til. NS-ISO 6309 og i tillegg fluorescerende. Slange for islegging skal
monteres så at hele isflaten dekkes. Det minnes her om at flere av
brannskapene blir med innbyggingskasse for å sikre brannkravet i veggene.

allmNO 2009-02-23

Håndslokkere
Håndslokker skal som minimum taes med i alle tekniske rom og kjøkken.
Eventuelle andre behov avklares med byggherre.
Dusjutstyr
Hærverksikkert dusjpanel med følgende utrustning:
- Selvlukkende med antiheng dusjhode, 8 l/min.
- Dusjtid ca 30 sek. regulerbar.
- For varmt- og kaldtvann.
- Skult anslutning bak panael, fleksible sanitærslanger skal være
inklusiv.
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- Hånddusj med slange i solid utførelse, tilkoblett i bunn / under
dusjpanel.
- Hurtigkobling med vannstopp på/til hånddusj.
- Enkelt å til- og frakoble håndusj.
- Vender mellom dusjhode og hånddusj i bunn/under dusjpanel.
- Skult anslutning bak dusjpanel
Dusjpanel som type Vestnor Teknikk AS / modell Rada DP2S, eller
tilsvarende.

Øvrige utstyr
Kjøkken utrustes med ettgreps kjøkkenbatteri med høy tut og avstegning for
oppvaskmaskin. Mer medregnes også vannlås og alle arbeider med
tilknytning av oppvaskmaskin.
Skyllerom skal utrustes med dekontaminator. Her skal leveres og monteres
dekontaminator for gulvmontasje inklusiv alle tilknytninger for kald- og
varmtvann samt avløp. Dokumentasjon av tilbudt dekontaminator skal
vedlegges tilbudsbrevet.
Gulvsluk
Det skal installeres gulvsluk i rustfritt kvalitet der det er behov for dette. I
tillegg skal tekniske rom, avfallsrom og inntakskammer for luft utrustes med
sluk. Rist i dusjrom skal være dimensjonert for gangtrafikk. Rist i øvrige rom
skal ha min. 3 mm godstykkelse. Sluk skal ha vannlås som er demonterbart
fra toppen, og være utført med membran for bruk i golv med fliser og
smøremembran. I rom med fare for uttørring av vannlås skal sluk utrustes
med luktsperre.
System for varmvannstilberedning (VV-bereder)
Anlegget skal ha tilstrekkelig kapasitet for bygget samt ha tilstrekkelig
oppvarmet vann for sikring mot legionella. Berederanlegget utrustes by-pass
forbi blandeventiler slik at det kan tappes ublandet vann helt frem til
armaturene som tiltak mot legionellautvikling. Beredersystem utrustes med
det nødvendige antall ventiler, ekspansjonskar og sirkulasjonspumpe for
varmtvann sirkulasjon.
315

Isolasjon.
Byggforskriftenes krav til brannisolering skal oppfylles.

allmNO 2009-02-23

Kaldtvannsledninger og innvendige taknedløp isoleres med diffusjonstett
isolasjon.
Varmtvanns- og sirkulasjonsledninger isoleres med mineralullskåler.
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Isolering skal utføres av faglært isolatør og montasjen skal være i henhold til
leverandørs monteringshåndbok.
Åpne føringer for taknedløp i tilkoblingskorridor skal mantles med plane
stålplater.
317

Merking.
Samtlige hovedkurser i korridorer og tekniske rom og hvor det ellers er
naturlig skal merkes med pil og strømningsretning og medieangivelse.
Ventiler og komponenter skal merkes med graverte skilt med system og
ventilnummer.

319

Overlevering
Anlegget skal prøves og innreguleres slik at gjeldende krav tilfredsstilles.
Når anlegget overleveres byggherre skal alle protokoller fremlegges,
opplæring i drift og vedlikehold av driftspersonale være gjennomført.
Anleggsdokumentasjonen skal være komplett utarbeidet og vært en del av
opplæringen av driftspersonale.

kr …………………………….
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33

SPRINKLERANLEGG

330

Generelt.
Bygget skal fullsprinkles. Anlegget skal utføres i hht FG’s regelverk.
Nødvendig trykk og kapasitet skal avklares for tilknytning til det utvendige
kommunale ledningsnettet.
Eventuell sprinkler av transformatorrom, tavlerom, rom for telefonsentral,
datamaskinrom, arkiver o.l. skal avtales særskilt med byggherre.

331

Ledningsnett
Generelt
Alle rør som legges skjult skal trykkprøves, om nødvendig seksjonsvis. Før
trykkprøvning skal ledningsnettet renspyles. Innstøpte koplinger aksepteres
ikke. Gjennomføringer i vegger og dekker skal beskyttes mot korrosjon og ha
mulighet for ekspansjon.
Det skal brukes materialer som tar hensyn til de funksjoner rørene skal ha
med hensyn på lyd, mekanisk styrke, korrosjon, utseende etc.
Ledningsnett og sprinklersentral skal males/korrosjons beskyttes i hht FG’s
regelverk.
Ledningsnett.
Skjøtemetode på ledningsnettet er valgfritt så lengde ledningsnettet er
godkjent for sprinkler.
Testledning skal føres ut av bygget over bakkenivå.

334

Armaturer
Anlegget skal inneholde det nødvendige antall dreneringspunkter i hht
regelverket.

335

Utstyr
Sprinklersentralen skal ha utrustning og utførelse i hht FG’s regelverk.
Sentralen skal leveres med det antall reservehoder som kreves i hht
regelverket.

allmNO 2009-02-23

Eventuelle krav til tilbakeslagssikring skal avklares.
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Anlegget utrustes med sprinklerhoder med utløsningstemperaturer tilpasset
bruken av bygget. I alle rom med himlinger skal det benyttes hoder for
innfelling.
337

Merking
Merking av anlegget i hht FG’s regelverk inkl. instruks ved sprinklersentral.

339

Overlevering
Før overlevering skal alle alarmer og alarmoverforinger være testet.
Når anlegget overleveres byggherre skal alle protokoller fremlegges,
opplæring i drift og vedlikehold av driftspersonale være gjennomført.
Anleggsdokumentasjonen skal være komplett utarbeidet og vært en del av
opplæringen av driftspersonale.

kr …………………………….
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36

VENTILASJON

360

Generelt.
Det skal installeres balanserte luftbehandlingsanlegg i bygget.
Aggregatene skal ha roterende gjenvinner med en års-virkningsgrad på 80%.
Anleggene dimensjoneres etter Arbeidstilsynets veiledning 444. Det minnes
også om de foran nevnte krav til dimensjonering og inneklima.
Kjøkken leveres med egen ventilator, her medregnes kanal ut til det fri.
Generelt skal alle rom ha omrøringsventilasjon. I rom med nedforet himling
skal tilluftsventiler integreres i himlingsplater. Fraluftsventiler plasseres i
himlingsplater. I store rom kan det etableres sentrale avtrekk. Sekundære
rom som toaletter o.l. kan ha tilførsel av luft ved overstrømning fra tilliggende
lokaler.
Undertrykk skal etableres i områder hvor lukt og annen forurensning kan
spres. Renholdsrom og lager skal ha god ventilasjon for fuktavtrekk.
Det minnes her om åpen ild/peis inne i peisestue. Anlegget skal løses slik at
bruk av peis/ildsted ikke påvirkes/berøres ved bruk av ventilasjonsanlegget
(forsert luftmengde ved bruk av kjøkkenventilator).

361

Kanalanlegg.
Det benyttes fortrinnsvis sirkulære kanaler, hvor plasshensyn tillates dette
benyttes rektangulære kanaler. Det skal benyttes standard bend og deler så
langt det er mulig.
Deler av kanalnettet vil bli synlige kanaler. Byggherre presiserer at synlig
kanalmontasje skal utføres estetisk og i nært samarbeide med byggherren.
Tetthetsprøving skal foretaes på 10% av kanalmassen. Prøvingen utføres
som stikkprøver hvor byggherren peker ut de strekninger som skal prøves.
Prøvingen gjøres i henhold til NS 3420. Protokoll oversendes byggherren
umiddelbart etter at prøvingen har funnet sted. Hvis kravene ikke er overholdt
kan prøvingen forlanges utvidet til å omfatte hele kanelnettet.
Anlegget skal overleveres i ren tilstand. Det skal monteres inn rense- og
inspeksjonsluker slik at rengjøring av anlegget vil være mulig i ettertid.

allmNO 2009-02-23

Kanalnett skal ha tetthetsklasse C.
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Luftfordelingsutstyr.
Luftinntak skal utformes og plasseres etter minimumskrav fra Arbeidstilsynet
og slik at det ikke blir unødvendig luftoppvarming av luften fra solinnfall og fra
takflate. Det skal videre taes hensyn til at snø og regn ikke skal komme inn i
inntaket og det skal på innsiden lages en snøfelle som fanger opp snøen før
den dras inn i aggregatet. Snøfellen skal ha sluk og inspeksjonsluke.
Ved uaktsomhet vedrørende ovenstående punkter vil entreprenør måtte
utbedre forholdene.
Luftinntak plasseres slik at det ikke er mulighet for kortslutning med
luftavkast. Inntaksrist skal være minimum 3,5m over bakkenivå. Luftavkast
lages slik at det eventuelt innekles eller utformes på en slik måte at det
harmonerer med arkitekturen.
Innreguleringspjeld monteres i kanalnettet slik at anlegget skal kunne
innreguleres etter proporsjonalmetoden.
Lydfeller monteres inn i kanalnettet i den utstrekning det er nødvendig for å
overholde de lydkrav som er stilt. Lydfeller skal ha en overflate som ikke
medfører at det blir medrevet fibere inn i luftstrømmen.
Ved aggregat skal det monteres lydfeller med ekvivalent lengde min. 1200
mm på alle anslutningsstusser. Lydfeller på friskluft/avkastside skal være
utført for drift med fuktig luft.
Fraluftshette/hetter i kjøkken skal utrustes med styreluft og lys. Overhenget
foran og på sidene minimum være slik at god oppfanging av fett/forurenset
luft oppnås.

363

Luftbehandlingsutstyr.

allmNO 2009-02-23

Ventilasjonsaggregater skal være prefabrikkerte enhetsaggregat for
innendørs montasje. Aggregatene skal være av god kvalitet og av anerkjent
fabrikat, og omsatt via stedlig representant i Norge. Det skal være full
inspeksjonsmulighet og mulighet for utskifting av alle deler i aggregatet.
Aggregat skal være av dobbel galvanisert plate med isolasjon imellom. For å
unngå overføring av vibrasjon til gulv skal aggregatet ha tilfredsstillende
vibrasjonsisolering av interne deler og mot bygningen og kanalnett.
Dimensjoneringskriteriet for aggregat:
 Lufthastighet over tverrsnitt av aggregatet skal være mindre enn 2,5
m/s.
 Ventilasjonsaggregat dimensjoneres med en overkapasitet på min. 20
%.
 Systemets/viftenes SFP-faktor skal være lavere enn 1,5 ved
anleggets faktiske driftspunkt.
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Dimensjonerende tilluftstemperatur +22 ºC.

Dreneringspunkter i aggregater og system utrustes med dreneringspunkter
med vannlås med tilstrekkelig lukningshøyde.
Aggregatene og systemene utrustes med det nødvendige termometre for
manuell avlesning av alle relevante temperaturer i anleggene.
Det minnes her om at aggregat må sikres spesielt mot eventuelle
lydoverføringer mellom teknisk rom og værelsesrom siden vegg teknisk rom
ligger inntil to av værelsesrommene.
364

Isolasjon.
Termisk isolasjon.
All termisk isolasjon skal utføres med mineralull skal utføres med
overflatekledning med aluminiumsfolie el. lignende.
Brannisolasjon.
Branntekniske forhold i henhold til forskriftene skal ivaretas for alle kanaler
som krysser brannskiller. Utførelse skal samsvare med brannstrategi som
utarbeides av totalentreprenørenes RIBrann.

369

Overlevering
Anlegget skal prøves og innreguleres slik at gjeldende krav tilfredsstilles.
Anlegget skal innreguleres til luftmengder i henhold til de data som er
beregnet/dimensjonert. Det skal utarbeides innreguleringsprotokoll.
Luftmengder skal innreguleres til +10/-5 % for ventiler og +10/-0 % for
hovedluftmengder. Toleransene er oppgitt i forhold til prosjektert verdi og er
inkl. målefeil.
Når anlegget overleveres byggherre skal alle protokoller fremlegges,
opplæring i drift og vedlikehold av driftspersonale være gjennomført.
Anleggsdokumentasjonen skal være komplett utarbeidet og vært en del av
opplæringen av driftspersonale.

kr. …………………

allmNO 2009-02-23

SUM KAPITTEL 36
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SUM KAPITTEL 3 VVS – INSTALLASJONER
Sum kapittel 30:

kr ……………………………….

Sum kapittel 31:

kr ………………………………..

Sum kapittel 33:

kr ………………………………..

Sum kapittel 36:

kr ………………………………..

SUM KAPITTEL 3:

KR ______________________
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(Overføres til prisskjema)
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4

ELKRAFT

40

ELKRAFT GENERELT

401

Generelt
Det skal gis tilbud på et komplett og funksjonsdyktig elektroteknisk anlegg
med grunnlag i tegninger fra arkitekt, brannkonsept og denne beskrivelse.
Entreprenør er ansvarlig for detaljprosjektering av elektro- og teletekniske
installasjoner.
Prosjekteringen skal utføres som 3D- prosjektering og det skal utarbeides
IFC- modeller for sammenstilling mot øvrige fag.
Entreprenøren skal på grunnlag av tilbudsmateriellet foreta all nødvendig
detaljprosjektering for et komplett elektroteknisk anlegg.
Alle installasjoner skal prosjekteres og dimensjoneres ut fra prosjektets
behov, og være samordnet med øvrige fag, slik at en unngår komplikasjoner i
utførelsesfasen.
For prosjektering og utførelse av brannalarmanlegg og ledesystemer skal det
søkes ansvarsrett i henhold til prosjektets tiltaksklasse.

402

Forskrifter, standarder og retningslinjer
Følgende normer og forskrifter skal følges for dette anlegget:

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid
knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) –Fastsatt
06.11.1998.

Forskrift om elektrisk utstyr (FEU) – Fastsatt 14.01.2011

NEK 400:2014

Standarder angitt spesielt under enkelte anleggsdel.

Forskrifter og retningslinjer fra Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet.

TEK 10

allmNO 2009-02-23

403

Merking:
Entreprenøren er ansvarlig for merking av de elektriske installasjonene. Det
skal legges vekt på at merking i anlegget blir utført på en slik måte at det gir
entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget.
Levetid for benyttede merkesystem skal minst tilsvare levetiden for den
enkelte anleggsdel/komponent som skal merkes.
Merking skal være i henhold til NEK 400-5-51, 514. Statsbyggs tverrfaglige
merkesystem benyttes.
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Fordelinger merkes med graverte merkeskilt, med sort tekst på hvit bunn,
som skrues fast i front av fordeling. Skiltenes dimensjon tilpasses den tekst
som skal benyttes.
Kabler forlagt i forbindelse med denne entreprise skal generelt merkes ute
ved og inni fordelinger, (elkraft og tele) avgreiningspunkt / koblingspunkter,
branngjennomføringer i vegger, tilkoblingspunkter for strømuttak,
forgreiningspunkt ute i anlegg, utstyrstilkobling m.v. merkes i tillegg til selve
kabelmerkingen med adressen som kabelen utgår fra.
Alle uttak og koblingspunkt merkes.
404

Bygningsmessige arbeider for elektro
Branntetting:
Brannsikring av kabel- og rørgjennomføringer skal tas med.
Hulltaking:
Gjennom konstruksjoner skal entreprenør foreta nødvendig hulltaking opp
t.o.m. 32 mm.

405

Anleggsdokumentasjon og sluttkontroll.
Entreprenøren er ansvarlig for å gjennomføre sluttkontroll og utarbeide
dokumentasjon for det leverte anlegget i henhold til NEK 400-6.
Det skal foretas beregninger for å dimensjonere kabler og vern, samt
dokumentere selektivitet mellom vern. Beregning foretas ved bruk av Febdok
eller tilsvarende program, og rapport fra beregningene skal være en del av
entreprenørens dokumentasjon.

Kr …………………………….

allmNO 2009-02-23

SUM KAPITTEL 40
(Overføres til sum kapittel 4):
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41

BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT

411

System for kabelføringer.
For stigekabler til fordeling i nytt bygg etableres det trekkerør mellom
hovedfordeling i aggregathus og fordeling i nytt bygg. Det legges også
minimum 1 stk Ø110 mm reserverør i samme trasè. Mellom eksisterende
bygg og tavlerom i nytt bygg legges det 2 stk Ø 110 mm i grunnen under
tilkoblingskorridor.
Som føringsvei for inntakskabler for tele/data legges det 2 stk Ø40 mm
trekkerør i grunnen fra datarom og ut av bygget, samt 2 stk Ø40 mm mellom
tavlerom og inntil eksisterende bygg. Alle trekkerør skal leveres med
trekketråd og endelokk.
Som hovedføringsvei i bygget benyttes kabelstiger montert over himling.
For tele/data skal det enten benyttes egne føringsveier, eller benyttes felles
føringsveier med skille/egne kanaler.
Føringsveier utføres slik at brannbelastningen fra kabler og risiko for
spredning av brann er redusert. Det skal foretas nødvendige lyd- og
branntettinger i gjennomføringer.
I vaktrom benyttes installasjonskanaler. Kanalene skal minimum ha to
separate kammer, hvorav ett av kamrene er for datakabler.
I øvrige rom benyttes det skjult installasjon. I underordnede rom som lager og
teknisk rom aksepteres det benyttet åpen installasjon.
Ved overlevering skal det være minimum 25 % reserveplass i/på kabelstiger
og kanaler.

412

Systemer for jording.
Det skal medtas et komplett jordingsanlegg for bygget.
Det skal etableres jordelektrode i form av ringjord (Cu-wire) med
tverrforbindelser. Armering i dekkegulvet tilknyttes jordingsanlegget.
Hovedjordskinne plasseres i/ved fordeling i teknisk rom.

allmNO 2009-02-23

Det etableres utjevningsforbindelser til kabelstiger, ventilasjonskanaler,
røranlegg, avløp, sterk- og svakstrømsfordelinger og andre utsatte
anleggsdeler.
Jordelektrodens overgangsmotstand skal måles før anlegget tilkobles.
Resultat fra målingen skal være en del av entreprenørens
sluttdokumentasjon.
SUM KAPITTEL 41
(Overføres til sum kapittel 4):

Kr …………………………….
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43

LAVSPENT FORSYNING

431

Elkraftinntak
Det forutsettes at spenningssystem for bygget blir 230 V IT-anlegg. Bygget vil
bli forsynt fra eksisterende frittstående plassert nettstasjon, via
hovedfordeling i aggregathus. Nettstasjon er plassert like ved aggregathus.
Det må i prosjekteringsfasen vurderes om eksisterende inntakskabel har
tilstrekkelig kapasitet til å forsyne eksisterende bygg og nybygg.
Elektroentreprenør ivaretar nødvendig koordinering og eventuelle bestillinger
hos netteier.
Entreprenør skal dokumentere dimensjoneringsforutsetninger og hvilken
reservekapasitet som avsettes ut fra ferdig installert anlegg.

432

Hovedfordeling
Eksisterende hovedfordeling er plassert i frittstående aggregathus plassert ca
70 meter fra nytt bygg. I hovedfordeling etableres det ny avgang for det nye
bygget. Det må også medregnes utskifting av eksisterende hovedbryter.
Fordelingstavlene skal utføres i henhold til NEK 439.
Det skal utføres effektberegninger som danner grunnlag for dimensjonering
av ny avgang i hovedfordeling og inntakskabler.
Det skal benyttes enhetlig utstyr/materiell av anerkjent fabrikat som er lett
tilgjengelig. Vern skal være tilpasset aktuelle jord- og kortslutningsstrømmer.
Det skal som hovedregel være total selektivitet mellom etterfølgende vern i
hele bygget.
Alle fordelinger skal termograferes etter idriftsettelse. Termograferingen skal
gjentas innen ett års drift i normal driftssituasjon. Eventuelle utbedringer etter
termografering skal være inkludert.
Det skal etterstrebes jevn lastfordeling på alle faser.
Det medtas kabler fra ny fordeling i bygget til driftstekniske installasjoner.
Stigekabler legges på kabelstiger. For stigekabler skal det dimensjoneres
med reservekapasitet på minimum 20 %.

allmNO 2009-02-23

433

Elkraftfordeling til alminnelig forbruk.
Underfordeling
Det foreslås 1 stk underfordeling for alminnelig bruk for hele bygget.
Fordelingen plasseres i tavlerom, og skal kunne betjenes av usakkyndig
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personell. Fordelingen utføres som gulvmontert stålplateskap med låsbare
dører.
Alle sterkstrømskabler t.o.m. 16 mm2 samt alle styre- og signalkabler tilkobles
via rekkeklemmer.
Fordelingen skal ha jevn lastfordeling på alle faser.
Fordelingene skal dimensjoneres med 25 % reservekapasitet ved full
belastning. Det skal være innebygget minimum 10% ledige reservekurser i
hver fordeling ved overtakelsen (primært 2x16A, C-kar).
Det monteres overspenningsbeskyttelse med pluggbare vern.
Kursfortegnelse og kabeltabell legges i plastlomme ved fordelingen.
Samsvarserklæring skal følge fordelingen(e).
Kursopplegg for alminnelig forbruk
Det skal være et kursopplegg hvor alle installasjoner primært er utført som
skjult anlegg og ved føring i og på etablerte bæresystem. Åpen installasjon
godtas kun på underordnede rom som tekniske rom og lager.
Kursopplegget må være funksjonelt og fleksibel og alle kurser må
dimensjoneres for forutsatt bruk.
Stikkontakter skal være 16 A hvis ikke annet er oppgitt eller hvis det skal
forsyne et spesifikt utstyr.
Alle stikkontakter og komplett kursopplegg som er nevnt i denne beskrivelse
skal leveres komplette med kabel, rør, nipler, bokser, koblingsbokser osv.
Alle rom (også tekniske rom, tavlerom etc.) skal minimum ha 1stk dobbel
stikkontakt. I tekniske rom medtas også 3 stk 3-fase 16 A uttak.
I korridorer skal det medtas stikk for minimum hver 10 m korridorlengde.
I stuer medtas medtas minimum 2 stk dobbel stikk pr 10m² i tillegg medtas 6
stk uttak ved hvert antenneuttak.
I værelser monteres det 5 stk doble stikkontakter, i tillegg medtas 4 stk uttak
ved antenneuttak.

allmNO 2009-02-23

På vaktrom monteres minimum 9 uttak i installasjonskanal, hvorav 6 uttak
forsynes via UPS. I tillegg medtas minimum 2 stk doble stikkontakter innfelt i
vegg.
For alt utstyr som leveres i denne entreprise (belysning, elvarme,
dørautomatikk, brannalarmanlegg, porttelefon, dataskap, pasientsignal osv.)

60 (77)

-193-

Storfjord kommune

Side 61 av 77

Prosjekt: Åsen omsorgssenter - Totalentreprise
Post nr.

Spesifikasjon

skal det medtas nødvendig komplett kursopplegg. I tillegg skal det medtas
nødvendige uttak for forbrukerutstyr jf. arkitekttegninger/møbleringstegninger.
Det medtas minimum 2 stk doble stikkontakter utendørs på hver fasade.
Plassering av uttak, brytere o.l. utføres i henhold til NS 3931.
Fordeling og kursopplegg for driftsteknisk
Det medtas kursopplegg for driftsteknisk utstyr som ventilasjonsaggregat
(kompaktaggregat), solskjerming, beredere og annet driftsteknisk utstyr,
konferer VVS-beskrivelse, kapittel 31 og 36.
Kursopplegg for virksomhet
På kjøkken medtas det minimum kursopplegg i henhold til NEK:400
823.537.03. Minimum 1 uttak over benk skal ha forankoblet tidsbryter. Det
medtas komfyrvakt.
I skyllerom medregnes kursopplegg for dekontaminator, 2 vaskemaskiner,
moppevaskemaskin og tørketrommel.

Kr ……………………
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44

LYS

442

Belysningsutstyr.
Lysanlegget skal planlegges og utføres i henhold til Lyskulturs publikasjon 1B
Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg.
Det skal medtas belysning i alle rom. Lysanlegget skal tilpasses
himlingstyper, miljø, funksjon og innredning samt aktiviteter i de forskjellige
rommene.
Det skal benyttes lysarmaturer med LED lyskilder.
Oppgitt levetid skal være minimum 50 000 timer ved L80/B50.
Det skal benyttes lyskilder med god fargegjengivelse (Ra≥80) og fargekvalitet
MacAdam 3–5 SDCM.
Det skal benyttes produkter fra anerkjente leverandører.
All belysning skal kunne styres via styringssystem som DALI/KNX, med
unntak av mindre rom som lager, bøttekott, WC og tekniske rom. Her
aksepteres lokal styring via bevegelsessensorer. Styringssystem medtas i
kapittel 56.
Samspillet mellom elektrisk lys, dagslys og rommets karakter skal til sammen
skape en visuelt god atmosfære hvor mennesker trives og føler seg vel. Det
skal legges spesielt vekt på det estetiske og det skal bli behagelige lokaler å
oppholde seg i uten ubehagelige blendinger.
I værelser monteres det innfelte armaturer i tak (fast himling) samt
veggmonterte sengelamper. Armaturer i tak plasseres over seng, ved
sittegruppe og ved inngang. På bad monteres det innfelt armatur i tak og
ved/over speil. Armaturer på bad plasseres slik at de ikke er synlig i speil.
Alle lysarmaturer i værelser og tilhørende bad skal kunne tilpasses individuelt
til fire ulike modus; dag, kveld, natt og nattlys. Dag/kveld/natt aktiveres via
bryterpanel over seng og innenfor inngang til rommet. Nattlys skal tennes
automatisk av bevegelsessensor dersom beboer forlater senga. Ved nattlysmodus skal bruker få en opplyst sti mot bad, og lys på bad tennes.

allmNO 2009-02-23

Funksjoner for brytere/paneler i værelser:
Panel ved seng
Dag

Funksjon
God allmennbelysning

Kveld

Gi en lunere atmosfære
med dempet belysning

Bruk
Dagtid når beboer er
våken
Når det ønskes et lavere
lysnivå mens beboer er
våken
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Natt

Alt lys i rom skrus av

Når beboer skal sove

Panel ved inngang
Lys av
Lys på

Funksjon
Alt lys av
Alt lys på

Bruk
Ved tomt rom
Ved behov for
maksimalt belysning
på rom

Panel på bad
Lys av

Funksjon
Alt lys på bad av

Lys på

Alt lys på bad på

Bruk
Ved behov for å
slukke lys på bad
manuelt
Ved behov for ekstra
belysning på bad,
utover de verdier som
defineres for
dag/kveld/nattlys

allmNO 2009-02-23

Installasjoner for belysning og pasientsignal i beboerrom. Plasseringer er veiledende:
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I korridorer benyttes innfelte lysarmaturer i systemhimling. Lys styres via
bevegelsessensorer samt bryterpanel plassert på vaktrom. Bryterpanel skal
programmeres med mulighet for tre scenarioer: alt lys på, alt lys av, dempet
belysning (30 %). Belysning i korridorer skal deles opp i soner/områder
avhengig av oppdeling av lokalene.
I stuer benyttes det armaturer i tak som allmennbelysning. Armaturer skal
være tilpasset himlingstype. Over sittegrupper benyttes det dekorative
pendler. For å ivareta fleksibilitet monteres pendler i skinner. Stuene skal
kunne styres individuelt, og det legges opp til følgende scenarier:
-

Alt lys på
Alt lys av
Pendelarmaturer på
Dempet belysning (nivå avklares med byggherre)
Dempet belysning (nivå avklares med byggherre)

I kjøkken monteres det og arbeidsbelysning over benk og kjøkkenøy.
På vaktrom skal det medtas belysning for to kontorarbeidsplasser. Over
arbeidsbord benyttes pendelarmaturer med direkte/indirekte lysutstråling.
Det skal medtas belysning utvendig på fasader ved alle innganger. All
utvendig belysning styres av fotoceller via styringssystemet.
Valgt type lysutstyr dokumenteres med armaturlister, datablad og
lysberegninger iht. NS-EN 12464-1:2011.
Byggherre forbeholder seg retten til å gjennomgå armaturleveransen, med
mulighet til helt eller delvis endre tilbudt lysutstyr.
Entreprenør skal i sitt tilbud ta høyde for prøvemontasje av de forskjellige
armaturer i tilhørende rom.

443

Nødlysutstyr.

allmNO 2009-02-23

Nødlysanlegg skal være i henhold til:
 Brannstrategisk rapport utarbeidet av brannrådgiver
 NS-EN 1838
 NEK 400:2014
Anlegget skal prosjekteres og utføres i henhold til brannklasse angitt i
Brannstrategi for bygget. Valg av system foretas av entreprenør.
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Det gjøres oppmerksom på at i enkelte deler av bygget vil det kunne være
personer med nedsatt funksjonsevne med behov for assistert rømning. Dette
må tas hensyn til ved utforming av nødlysanlegget.
Det benyttes armaturer med moderne design og LED lyskilde. Ledelys skal
fortrinnsvis være innfelte. For markeringslys skal armaturhus være innfelt
med nedhengt glassplate med grønt symbol. Anlegget skal ha automatisk
selvtest med visuell presentasjon av status.

Kr …………………………….
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VARMEANLEGG
Bygget skal varmes opp via elektriske oppvarmingskilder.
Det skal etableres styringssystem for styring av varme, ref kapittel 56.
Systemet skal kunne dele bygget inn i soner og ha mulighet for nattsenking,
daglig fravær og langtidsfravær. Programmering skal skje i samråd med
byggherre.
Det skal være mulighet for individuell styring i alle rom med varmekilder.
Det skal benyttes varmekabler i minimum følgende rom:
 Værelser
 Bad
 Rom som inneholder dusj
 Stuer
 Korridorer
Det skal også etableres varmekabler utvendig og innvendig ved
inngangspartier og i inntakskammer for ventilasjon.
I vaktrom, tekniske rom og tilkoblingskorridor kan det benyttes varmeovner.
Der det eventuelt benyttes varmeovner skal disse ha lav overflatetemperatur
dersom de monteres innen rekkevidde for personer.
Ved dimensjonering av varmekabel skal det tas hensyn til type gulvoverflater
som benyttes. Ved behov skal maksimal temperatur i gulvet begrenses til 27
°C ved bruk av termostat med gulvføler.

Kr …………………………….
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46

RESERVEKRAFT

461

Elkraftaggregat
Eksisterende reservekraftaggregat benyttes.

462

Avbruddsfri kraftforsyning
Det medtas UPS for forsyning av sentralutstyr for IKT, PC på vaktrom og
dører som har funksjoner ved brann.
SUM KAPITTEL 46
(Overføres til sum kapittel 4):

Kr …………………………….

SUM KAPITTEL 4 ELKRAFT
Sum kapittel 40:

kr ……………………………….

Sum kapittel 41:

kr ………………………………..

Sum kapittel 43:

kr ………………………………..

Sum kapittel 44:

kr ………………………………..

Sum kapittel 45:

kr …………………………………

Sum kapittel 46:

kr …………………………………

SUM KAPITTEL 4:

KR ______________________
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5

TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER

50

GENERELLE BESTEMMELSER
Det skal tilbys prosjektering og leveranse av et tele/data anlegg, etter
gjeldene oppdaterte forskrifter og normer. Samtlige krav fra Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet skal følges.
Merking skal være i henhold til Statsbyggs tverrfaglige merkesystem (TFM).
Normer:
 NEK 700:2012 – Prosjektering og installasjon av
kommunikasjonssystemer
Forskrifter
 Ekomforskriften (Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og
elektronisk kommunikasjonstjeneste)
 Autorisasjonsforskriften (Forskrift om autorisasjon for installatør av
elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr).
 Elsikkerhetsforskriften (Forskrift om elsikkerhet i elektroniske
kommunikasjonsnett).
 EMC-forskriften (Forskriften om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
for elektronisk kommunikasjon)
 Forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg

Kr …………………………….
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51

BASISINSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING

511

Systemer for kabelføring
Kabelstiger og kabelkanaler benyttes generelt felles med elkraftinstallasjoner,
se kap «411 systemer for kabelføring». Det benyttes kanaler eller godkjente
skilleplater mellom elkraftinstallasjoner og IKT kabler.

512

Jording
Jording og skjerming skal følge retningslinjene som gis i NEK 700:2012
Jording er beskrevet i kap. 412

514

Inntakskabel for Ekom anlegg
Inntakskabel til eksisterende bygg benyttes. Entreprenør sørger for trekkerør
for inntakskabel til eksisterende bygg, samt koordinering med byggherre og
tjenesteleverandør.

515

Telefordelinger
Det monteres 19’’ datarack (gulvskap) på teknisk rom.
Skap bestykkes med patchepanaler, føringsbøyler horisontalt og vertikalt,
oppbevaringshylle, strømlist med vern og bryter for å forsyne alt aktuelt IKT
utstyr. All IKT kabling termineres på egnede panel i skapet.
Utforming av rom og rack skal være i henhold til anbefalinger i NEK EN
50174-2.
.

Kr …………………………….
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52

INTEGRERT KOMMUNIKASJON

521

Kabling for IKT
Det skal gis pris for horisontal spredenett fra patchepaneler til de enkelte
uttak, komplett inkl. tilkopling av kabel i begge ender. Kabelsystemet skal
designes og monteres i henhold til NEK 700. Spredenettet skal være i
kategori 6A med uskjermet kabel (UTP).

Anlegget skal tilfredsstille de krav som settes for slike anlegg i gjeldene EMCdirektiv.
Hele kabelsystemet skal testes (hvert par og hvert uttak) og detaljert protokoll
fra testen skal overleveres byggherren før ferdigbefaring og overlevering skal
foretas. Fra testene skal det leveres testdokumentasjon med logg av
måledata.
Alle uttak skal fritt kunne benyttes til både telefon og data (felles spredenett).
Det medtas RJ45 uttak i følgende rom:
 Værelser, 2 stk i hvert værelse
 Stuer, 4 stk i hver stue
 Teknisk rom, 2 stk
 Tavlerom, 2 stk
 Lager/sortering, 2 stk
 Øvrig (brannalarmanlegg, ventilasjon, WLAN, pasientsignalanlegg etc),
20 stk
522

Nettutstyr.
Inngår ikke. Leveres av byggherre.

Kr …………………………….
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53

TELEFONI OG PERSONSØKING

534

Systemer for porttelefon
Det skal leveres og installeres porttelefonanlegg med toveis
talekommunikasjon. Porttelefonsystemet skal være IP-basert slik at signal
kan integreres med håndholdte enheter.
Ved inngang monteres tablå med ringeknapp, høyttaler og mikrofon og
integrert belysning med LED lyskilde. Tablået skal felles inn ved dør og skal
være av vandalsikker utførelse med overflater av massivt metall. Tablået
skal ha muligheter for utvidelser.
I vaktrom monteres svarapparat med høyttaler, mikrofon og åpnerknapp.
Dørstasjon skal ha 24 V DC utgang og reléutstyr for å styre elektrisk
sluttstykke.

Kr …………………………….
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54

ALARM OG SIGNAL

542

Brannalarm
For brannalarmanlegg vises det til Brannstrategisk rapport og
branntegninger utarbeidet av brannrådgiver.
Anlegget skal prosjekteres og utføres i henhold til NS 3960.
For det nye bygget skal etableres et heldekkende brannalarmanlegg med
røykdetektorer i alle områder (Brannalarmkategori 2)
Anlegget skal være adresserbart bestående av sentral, brannmannstablå,
røyk- og varmedetektorer, manuelle meldere, kommunikasjon med
sprinkleranlegg samt akustiske signalorganer.
Sentralen skal ved alarm/feil på detektorsløyfene angi den enkelte
detektors/melders adresse, og i tillegg ha display med supplerende tekst for
hver adresse. Anleggets brannsløyfer skal legges opp etter dobbeltsløyfe
prinsippet for å kunne kommunisere begge veier ved et sløyfebrudd.
Anlegget skal leveres med orienteringsplan ved brannsentral, hovedinngang
og ved eventuelle brannmannspanel
Anlegget skal ha automatisk overføring til brannvesen via sikker
alarmoverføring.
Ved utløst brannalarm skal rømningsdører settes i ulåst stilling og dører på
holdemagneter skal lukkes. Dører med holdemagneter skal i tillegg ha lokalt
montert bryter for lukking av dør.
Nøkkelsafe etableres ved angrepspunkt for brannvesen.
Det skal være kommunikasjon mellom ny brannsentral og brannsentral i
eksisterende bygg.

544

Pasientsignal
Det skal medtas et komplett pasientsignalanlegg bestående av
snortrekkbrytere, dørsensorer, rompanel, informasjonspanel og alarmtavle.
Systemet skal kunne kommunisere med håndholdte enheter som
mobiltelefoner, og skal ha grensesnitt mot buss-system for å kunne motta
signaler fra bevegelsesfølere.

allmNO 2009-02-23

Snortrekkbrytere plasseres ved senger og bad i værelser, på HCWC og i
stuer. Bryterne skal ha funksjoner for normalanrop, assistanse og nød.
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Rompanel monteres på hvert beboerrom og stuer. Rompanelet skal ha
funksjoner for at personale skal kunne avstille alarmer, tilstedemarkere og be
om assistanse.
Utenfor hvert beboerrom monteres informasjonspanel som angir alarmstatus
for rommet, samt varsler kritiske alarmer. Panelet skal kunne vise navn på
beboer og personlig bilde.
På vaktrom monteres alarmtavle der alle alarmer vises visuelt og akustisk.
Det skal fremkomme type alarm og fra hvilket rom alarm er utløst.
Ved inngangsdør til beboerrom monteres sensorer som registrerer åpning av
dør for at personal skal kunne bli varslet ved trafikk på natt.
Skisse som viser installasjoner for belysning og pasientsignal på beboerrom
er vist i kapittel 442.
Det skal kun være mulig å avstille alarmer ved utløsested. Systemet skal
være programmerbart.

Kr …………………………….
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55

LYD- OG BILDESYSTEMER

552

Lyd- og bildeanlegg
Det skal medtas et komplett fellesantenneanlegg ferdig installert og testet, i
henhold til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
Det etableres et coaxialkabelbasert stjernenett for distribusjon av TV- og
radiosignaler. Det medtas 1 stk antenneuttak i hvert værelse og 2 stk uttak i
hver stue, samt 1 uttak på vaktrom.
Anlegget tilknyttes fellesantenneanlegg i eksisterende bygg.

555

Lydanlegg
I stuer skal det medtas komplett teleslyngeanlegg med forsterker. Anlegget
tilknyttes TV-er. Anlegget skal være i henhold til IEC60118-4.

Kr …………………………….
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56

AUTOMATISERING

563

Lokal automatisering
For automatisering for ventilasjonstekniske anlegg medtar elektroentreprenør
kabling for komponenter som beskrevet i VVS-delen, ref kapittel 3.

564

Buss-system
Det skal medtas et komplett system med KNX eller tilsvarende for styring av
lys- og varmeanlegg. Anlegget skal kommunisere med pasientsignalanlegg.

SUM KAPITTEL 56
(Overføres til sum kapittel 5):

Kr ………………………………
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SUM KAPITTEL 5 TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER
Sum kapittel 50:

kr ………………………………..

Sum kapittel 51:
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kr ………………………………..

Sum kapittel 53:

kr ………………………………..

Sum kapittel 54:

kr ………………………………..

Sum kapittel 56:

kr ………………………………..

SUM KAPITTEL 5:
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7

UTENDØRS ANLEGG

73

UTENDØRS VVS
Det henvises her til kapittel 3 VVS installasjoner i underkapittel 31 Sanitær.

74

UTENDØRS ELKRAFT

740

Generelt.
For belysning i sansehage medregnes det 2 stk parkarmaturer montert på
lysmaster. Armaturene skal ha nedadrettet og blendfritt lys.
Det medtas også 8 stk pullerter med nedadrettet blendfritt lys.
Det benyttes LED-lyskilder med fargetemperatur 3000 K.
Belysning skal styres av fotocelle via buss-system.
Belysning på fasader er beskrevet i kapittel 442.
Utendørs elvarme er beskrevet i kapittel 45 .

SUM KAPITTEL 74
(Overføres til sum kapittel 7):

77

PARKER OG HAGER

773

Gjerde

Kr …………………………….

Gjerde bygges som angitt på plantegning. Gjerde utføres med standard
gjerdestolper som 50 x 50 mm firkantstål og overligger som vinkelstål 50 x 50
mm. Stolpene monteres på støpte fundamenter med centeravstand ca 2,0
meter – tilpasset samlet gjerdelengde. Det leveres flettverksgjerde i
galvanisert utførelse og med tykk bølgetråd i bunnen. I topp festes med
galvanisert «sytråd» til overliggeren. Gjerdehøyde ca 1,2 m.

allmNO 2009-02-23

Det medtas en-fløyet port med bredde ca 1,5 m. Portstolper 100 x 100 mm
støpes fast og selve porten utføres med ramme av stålprofiler og flettverk
som i gjerdet. Posten leveres med vrider og lås for stenging.
SUM KAPITTEL 77
(Overføres til sum kapittel 7):
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SUM KAPITTEL 7 UTENDØRS ANLEGG
Sum kapittel 74:

kr ………………………………..

Sum kapittel 77:

kr ………………………………..

SUM KAPITTEL 7:

KR ______________________
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INNLEDNING
Storfjord kommune har planlagt bygging av en ny avdeling ved Åsen omsorgssenter med et areal på
ca. 730 + 112 m2 BTA. Nybygget er en avdeling for demente og skal imøtekomme et økt behov for
denne type tilbud i kommunen, et behov som dagens bygningsmasse ikke kan betjene. Den nye
avdelingen er planlagt plassert i direkte tilknytning til eksisterende sykehjem.

Materialet består av følgende dokumenter:

Bok 0:

Dette dokumentet danner den generelle delen av
entreprisebeskrivelsen. Innholdet er foruten tilbuds- og
kontraktsbestemmelser, administrative bestemmelser og generelle
opplysninger om prosjektet.

Tilbudsbeskrivelse:

En overordnet tilbudsbeskrivelse av valgt løsning for det aktuelle
prosjektet.

Tegninger:

Alle tegninger for prosjektet er utarbeidet på forprosjektnivå.

Brannstrategi:

Brannstrategi – notat for prosjektet

Oteren, september 2016

Storfjord kommune

Torbjørn Tuoremaa
(sign)
Prosjektleder
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1 ORIENTERING OM PROSJEKTET
1.1

ÅSEN OMSORGSSENTER

Tilbudskonkurransen omfatter nybygg for en avdeling for demente ved Åsen omsorgssenter i en
etasje. Anlegget bygges med direkte tilknytning til et eksisterende sykehjem.

1.2

BYGGETOMTA

Den nye avdelingen er planlagt plassert på tomta i direkte tilknytning til et eksisterende sykehjem.
Tomten er i dag en åpen plass.
Det er ikke utført grunnundersøkelse av den aktuelle tomta.

1.3

ADKOMST OG UTENOMHUSARBEIDER

Adkomst til Åsen omsorgssenteret skjer hovedsakelig med bil. Trafikkarealene er i hovedsak
asfalterte arealer. Ved den nye avdelingen skal det etableres uteplass for sansehage mot syd
som er til dels skjermet for biltrafikk. Da bygningen er en avdeling tilknyttet eksisterende
sykehjem, benyttes eksisterende hovedadkomst mot sydvestre side.
1.4

BYGNINGEN

Arbeidene omfatter nybygg / tilbygg i en etasje fordelt på areal av ca. 730 m2 BTA for selve
bygningen og ca. 112 m² BTA for korridorforbindelsen. Anlegget bygges med direkte
tilknytning til et eksisterende sykehjem.
Bygget inneholder i hovedtrekk 9 beboelsesrom med bad, kjøkken med stuer / oppholdsrom,
kontor, diverse lagerrom og rengjøringsrom.
Bygget en fløy og med en forbindelsesgang / lukket korridor til eksisterende bygning.
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2 OPPLYSNINGER OM BYGGHERREN OG ENGASJERTE PARTER
2.1

BYGGHERRE OG RÅDGIVERE

BYGGHERRE

Navn

Storfjord kommune

Postadresse

Hatteng, 9046 Oteren

Tlf. sentralbord

77 21 28 00

Prosjektleder

Torbjørn Tuoremaa

Telf

77 21 28 00 / 41496088

E-post

torbjorn.tuoremaa@storfjord.kommune.no

Navn

Sweco Norge AS

Postadr.

Postboks 931, 9259 Tromsø

Tlf. sentralbord

67 12 80 00

PROSJEKTERENDE
(Tilbudsgrunnlag)

Byggeteknikk

Magnus Pedersen
magnus.pedersen@sweco.no
Kjetil Lillegård kjetil.lillegard@sweco.no

VVS-teknikk

Espen Åsmo espen.asmo@sweco.no

EL-teknikk

Geir Mortensen geir.mortensen@sweco.no

Brannteknikk

Arkitekt

Navn

Arkitektkontoret Amundsen AS

Postadr.

Storgt. 101 / Postboks 101, 9251 Tromsø
Peter Amundsen / Eirik H. Østby

Tlf.

77 60 69 70

E-post:

pa@arkitektamundsen.no
ev@arkitektamundsen.no

2.2

ENTREPRENØR

Entreprenør defineres her som kontraktspart til Byggherre.
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3 FRAMDRIFT
3.1

FREMDRIFTSPLANER

Kontraktsansvarlig entreprenør (senere kalt entreprenøren) skal med sitt tilbud, fremlegge forslag til
tidsplan for arbeidene fra byggestart og frem til ferdigstillelse. Planen skal inneholde alle hoved- og
delaktiviteter.
Entreprenøren skal planlegge hele prosjektets fremdrift og utarbeide detaljert fremdriftsplan for alle
arbeider i tråd med rammeplan for prosjektet. Fremdriftsplanen skal ta inn alle kontraktsfestede
milepæler og sluttfrister. Planen skal legges frem for prosjektleder / byggherreombud for godkjenning
senest 2 uker (14 kalenderdager) etter bestillingsdato.
Godkjent fremdriftsplan blir kontraktsdokument for entreprisen. Dersom det oppstår forsinkelser i
forhold til den godkjente planen, skal entreprenøren revurdere gjenstående arbeid og fremlegge
forslag til tiltak for å ta igjen tapt tid.
En gang pr. måned skal entreprenøren sammen med byggherreombud oppdatere framdriften ved å bestemme
den aktuelle framdrift for hver aktivitet. På grunnlag av denne oppdateringen, skal entreprenøren utarbeide
en statusrapport over fremdrift med entydige opplysninger om aktivitetenes aktuelle fremdrift i forhold til
planlagt, som byggherreombud igjen skal presentere overfor byggherre.
Generelt gjelder at for fremdriftsarbeidet skal entreprenøren:
- Innrette sitt arbeid i henhold til gjeldende fremdriftsplan
- Uten omkostninger for byggherren, og med alle midler, søke å innvinne forsinkelse oppstått
på grunn av egne forhold.
- Varsle byggherren, hvis fremdriften ikke skjer i overensstemmende med fremdriftsplanen.
- Varsle byggherren hvis andre forhold på noe punkt sinker eller truer med å sinke hans
fremdrift.

3.2

ENTREPRENØRS RAPPORTERING

Entreprenør plikter hver 14.dag å rapportere til byggeleder forhold som:
- Fremdrift
- Bemanning
- Aktivitetsplan for kommende periode
- Planlagt bemanning kommende periode
- Anmerkninger om manglende arbeidsgrunnlag
- Oversikt over manglende endringsbeskrivelser
- Gjennomføring av HMS på byggeplassen
- Registrerte avvik
- Plan for korrigerende tiltak
- Kostnadskonsekvens ved avvik
- Fremdriftskonsekvens ved avvik
Rapporten leveres senest mandag i etterfølgende uke, før byggemøtet.

3.3

ENTREPRISER / KONTRAHERING

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder for dette prosjektet.

Sweco Norge AS
Arkitektkontoret Amundsen AS

-217-

Side 8 av 22

Storfjord kommune

Prosjekt: Åsen omsorgssenter - Totalentreprise

4 KONKURRANSEREGLER
4.1

GENERELT

Som generelle konkurranseregler gjelder Lov om offentlige anskaffelser med Forskrift om offentlige
anskaffelser.

Etterfølgende punkter i dette kapittel gjelder som supplerende
konkurranseregler.
Som anskaffelsesprosedyrer benyttes "Prekvalifisering av entreprenører".
Det forutsettes at tilbyder kjenner offentlige lover, forskrifter, retningslinjer og bestemmelser som kan
ha betydning for utførelsen av arbeidene og eller kostnadene.

4.2

DELTAKELSE I KONKURRANSEN

Alle som oppfyller de kvalifikasjonskrav som framgår av konkurransegrunnlaget inviteres til å delta i
konkurransen ved å gi tilbud.
Etter gjennomgang og kontroll av mottatte tilbud, vil oppdragsgiver innlede kontakt mot entreprenør
av det for byggherren økonomisk mest fordelaktige tilbud.

4.3

TILTRANSPORT AV PROSJEKTDELTAKERE

Byggherre har som intensjon å tiltransportere den allerede etablerte arkitekten i prosjektet til
entreprenøren. Den aktuelle arkitektfirmaet er Arkitektkontoret Amundsen AS.

4.4

SUPPLERING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET

Når oppdragsgiver anser det nødvendig eller hvis en eller flere tilbydere ber om det, arrangeres det
tilbudsbefaring av byggeplassen/anleggsområdet.
I alle tilfeller forutsetter oppdragsgiver at tilbyder har skaffet seg nødvendig kjennskap til
lokaliseringen av anlegget som skal etableres inkl. anleggsområdet samt eventuelle andre forhold av
betydning for oppdraget, f.eks. rør, kabler etc. i grunnen, tilgang til strøm, telefon, vann, avløp etc.,
muligheter til depoter og riggplasser, transportmuligheter, eiendomsforhold mv.

4.5

TILBUDETS UTFORMING

Det tilsendte konkurransegrunnlaget (tilbudsbeskrivelse) skal fylles ut av tilbyder. Mangelfull
utfylling kan medføre avvisning.
Tilbudet skal vedlegges et eget forpliktende tilbudsbrev. Tilbudet skal svare på alle
spørsmål/problemstillinger og vedlegges all dokumentasjon som fremgår av konkurransegrunnlaget.
Mangler eller uklarheter i denne sammenheng kan resultere i avvisning av tilbudet.
Tilbudet skal være skrevet på norsk.
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4.6

FORBEHOLD - AVVIK

Eventuelle forbehold skal være spesifisert i forpliktende tilbudsbrev. (NB! Oppdragsgiver vil legge
vekt på at det er minst mulig forbehold i tilbudet.)
Når forbehold har økonomiske konsekvenser skal tilbyder prissette forbeholdet.
Når eventuelle forbehold ikke er prissatt av tilbyder eller forbeholdet ikke lar seg kostnadsberegne,
kan oppdragsgiver velge å prissette forbeholdet skjønnsmessig evt. avvise tilbudet.

4.7

ANTAKELSE AV ENTREPRENØR

Antakelse av entreprenør vil kunne skje etter kontroll av tilbudet og godkjennelse av byggherren.
Etter gjennomgang og kontroll av mottatte tilbud vil oppdragsgiver vurdere tilbudene ihht.
tildelingskriteriene. Etter innstilling og godkjennelse hos byggherren, vil denne kontakte den som har
gitt det beste tilbudet (økonomisk mest fordelaktige tilbud). De tilbydere som ikke kontaktes, blir
orientert om valget.
Kontakten ledes normalt av oppdragsgivers prosjektleder. Det forutsettes at representanten(e) fra
tilbyder har fullmakt til å inngå bindende avtaler.
Tilbyder kan ikke kreve noen form for kompensasjon dersom oppdragsgiver velger å forkaste samtlige
mottatte tilbud.
Konkurransen blir avgjort av den myndighet i Storfjord kommune som til enhver tid har fullmakt til å
avgjøre slike saker.
Avtale er sluttet først etter at kontraktsmøte er avholdt og oppdragsgiver har sendt skriftlig bestilling
til tilbyderen eventuelt når eget avtaledokument er underskrevet av både oppdragsgiver og tilbyder.

4.8

GODKJENNING AV OVERORDNET MYNDIGHET

Oppdragsgiver tar forbehold om at bestilling/oppstart av leveransen normalt er betinget av
godkjenning av overordnet myndighet hos oppdragsgiver og / eller offentlig myndighet. Tilbyder kan
ikke kreve noen form for erstatning dersom overordnet og eller offentlig myndighet bestemmer at de
arbeider som inngår i tilbudskonkurransen ikke skal gjennomføres eller at arbeidene skal endres
vesentlig. Likeledes kan ikke tilbyder kreve erstatning eller kompensasjon fra oppdragsgiver dersom
igangsettingstillatelse for bygget/anlegget eller for deler av bygget/anlegget ikke foreligger innen
ønsket oppstart av arbeidene, jfr. entreprenørens framdriftsplan.

4.9

VEDSTÅELSESFRIST

Vedståelsesfristen utløper 90 kalenderdager etter tilbudsfristens utløp.
Hvis oppdragsgiver ikke gir beskjed om noe annet vil vedståelsesfristen også utløpe 30 kalenderdager
etter dato på brev fra oppdragsgiver om hvem som er antatt som entreprenør/leverandør.
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5 KONTRAKTSBESTEMMELSER
5.1

GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder Norsk Standard NS 8407:2011 «Alminnelige
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser» med nedenfor angitte suppleringer.

5.2

SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
5.2.1

Kvalitetssikring

Kvalitetssikringsmanual
Før arbeidene starter, skal entreprenøren presentere opplegg/mal for kvalitetssikring som omhandler
alle viktige faser i kontraktsarbeidet fra mottakelse av varer til overlevering. Byggherren ved
byggherreombud skal kunne godkjenne både opplegg/mal og grad av rapportering.
Entreprenøren skal sørge for at ansatte og eventuelle innleide i egen organisasjon samt ansatte og
eventuelle innleide hos underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som
følger av tariffavtale, regulativ eller det som er normalt i det distrikt der arbeidet blir utført og for
vedkommende yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten.
Lederen av virksomheten er ansvarlig for at disse kontraktsbestemmelsene blir etterlevd.
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
Dersom entreprenøren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til å holde tilbake deler av
kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherren kan holde tilbake et beløp
tilsvarende ca. 2 ganger besparelsen for arbeidsgiveren.
Entreprenøren skal på oppfordring fra byggherren og kontrollmyndighet legge frem dokumentasjon
for de lønns- og arbeidsvilkår som benyttes. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører
og underleverandører.
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6 RUTINER FOR PLANLEGGING- OG BYGGEFASEN
6.1

KORRESPONDANSE

Overskriften i all korrespondanse skal alltid inneholde prosjektnavn og navn på aktuell entreprise
som følgende eksempel:
Åsen omsorgssenter
Stikkord (hva det gjelder)

Hvert brev skal kun omhandle én sak.
All korrespondanse til byggherren skal merkes med prosjektleders navn og stiles til:
Storfjord kommune
Rådhuset Hatteng
9046 Oteren
Korrespondanse til entreprenøren stiles til entreprenørens forretningsadresse.
Byggherren skal tilsendes kopi av all korrespondanse mellom entreprenøren og byggherrens
representanter. Normalt sendes også kopi til byggherreombud og eventuell ekstern prosjektleder.

6.2

REVISJON AV TEGNINGER

Ved enhver revisjon av tegning vil utsendingen følges av endringsliste. Dette gjelder selv om
revisjonen ikke medfører økonomiske konsekvenser. Aktuell revisjon markeres på tegningen.
Entreprenøren skal underskrive og sende endringsliste til byggherren innen en uke.

6.3

TILLEGGS- OG ENDRINGSARBEIDER

For ethvert arbeid ut over kontraktsarbeidet skal det alltid foreligge skriftlig avtale underskrevet av
byggherren eller den som byggherren gir fullmakt.
Endringslister med prisforespørsel eller andre prisforespørsler skal prises og returneres byggherrens
rådgiver senest innen en uke etter at denne er mottatt av entreprenøren. Kopi sendes byggherren ved
prosjektleder. Nummerering av endringslister og rekvisisjoner skal avtales for å sikres entydighet.
Avviksmeldinger fra entreprenøren skal i utgangspunktet være priset eventuelt skal
priskonsekvensene være beskrevet i detalj. Hvis kontrakten ikke inneholder enhetspriser for likeartet
arbeid skal enhetspriser på tilleggs-/endringsarbeidene likevel prises med enhetspriser som står i
rimelig forhold til kontraktens priser.
Pristilbud som ikke er basert på kontraktens priser skal, så langt det er mulig, inneholde mengder,
enhetspriser og påslagsprosenter slik at det er mulig for byggherren å vurdere prisen.
Pristilbud stiles til byggherren og sendes den som har sendt endringslisten/prisforespørselen. Kopi av
pristilbud sendes til byggherre og byggherreombud.
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6.4

RUTINER FOR FAKTURERING

Ingen fakturaer vil bli utbetalt før garanti/forsikringer i henhold til kontrakt og kvalitetsplan er
framlagt. Storfjord kommune har elektronisk fakturahåndtering, og det er derfor helt avgjørende for å
kunne foreta utbetaling, at faktura er påført tilstrekkelige opplysninger.
Fakturaer skal stiles til:
Storfjord kommune
Rådhuset Hatteng
9046 Oteren
og skal (minst) inneholde følgende opplysninger:
- Leverandørens navn og adresse
- Leverandørens registreringsnummer i avgiftsmanntallet
- Navn på prosjekt (Åsen omsorgssenter) og prosjektleders initialer (TT)
Det skal utstedes egne fakturaer for ulike arbeider:
- Kontraktsarbeider (vanligvis a-kontofaktura for utført arbeid/mengder/vareleveranser)
- Tilleggs-/fradragsarbeider (rekvisisjoner/kopi av bestilling via e-post, vedlegges)
Avdragsfaktura for kontraktsarbeider skal inneholde følgende opplysninger:
- Kontraktssum
- Opparbeidet beløp
- Tidligere utbetalt a-kontobeløp (sum)
- Merverdiavgift
- Beløp til utbetaling
Mangler en eller flere av ovennevnte påføringer vil dette bli oppfattet som feil ved fakturaen, jfr. pkt.
6.5. Det skal faktureres en gang pr. mnd. Alle beløp i norske kroner.
Det skal ikke inngå mer enn en bestilling/rekvisisjon pr faktura, og det skal sendes egne faktura for
kontraktsarbeidet (A), for endringsarbeider (E), og for tilleggsarbeider (T).
Avdragsnota for kontraktsarbeidet (A-nota) skal spesifiseres. Fakturaen skal minimum vise
kontraktens mengder, total produksjon (mengder) pr. fakturadato og total produksjon (mengder) pr.
forrige faktura samt innestående beløp. Avdragsnota faktureres pr. siste dato i måneden.
Faktura for endringsarbeider (E-nota) gjelder arbeider beskrevet og priset i endringslister. Det
skrives egen faktura for hver endringsliste. Spesifiseres på samme postnivå som endringslisten. Ved akonto skal faktura minimum vise endringslistens mengder, produksjon (mengder) pr. fakturadato og
produksjon (mengder) pr. forrige avdragsnota.
Faktura for tilleggsarbeider (T-nota) gjelder tilleggsarbeider som bestilles ved rekvisisjon eller
brev uten at det foreligger endringsliste.

6.5

BETALINGSFRISTER

Forfallsdato på fakturaer regnes fra den dato byggherren eventuelt byggherreombud mottar komplett
og riktig faktura med nødvendig bilag/vedlegg.
Hvis det er feil ved fakturaen eller bilagene, eller det mangler nødvendige bilag etc., vil faktura bero
hos byggherre/byggherreombud inntil fullstendig fakturamaterialer er mottatt, eventuelt vil fakturaen
bli returnert uten utbetaling / delutbetaling.
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6.6

BYGGEMØTER

Byggemøter avholdes normalt annenhver uke på byggeplassen. Det skal også avholdes
jevnlige HMS befaringer.
Entreprenøren leder og fører referat fra møtene.
Ansvarlig representant for hver av de involverte entreprenører plikter å stille på alle
byggemøter. Entreprenøren kan permittere underentreprenører som ikke har drift på
byggeplassen på det aktuelle møtetidspunkt. De prosjekterende møter etter spesiell
innkalling.
Alle møtedeltakere har rett til å kreve saker / synspunkter tatt opp og ført inn i referatet.
Dersom innsigelser mot referatet ikke blir reist senest i påfølgende møte, anses referatet
som godkjent.

6.7

PROTOKOLLER, REFERATER

Entreprenøren har ansvaret for at det føres protokoller eller referater fra alle møter og
befaringer.
Disse skal distribueres til alle deltakerne, til alle berørte parter og det skal klart fremgå
hvem de er sendt til.

6.8

BESKJEDER

Alle beskjeder til byggeplassen fra byggherre skal overbringes gjennom byggherreombud
som overleverer dem til rette vedkommende. Slike beskjeder skal bekreftes skriftlig.
Andre beskjeder fra de prosjekterende, etc. går via entreprenøren.
Påbud til byggeplass skal foreligge skriftlig og fordeles som angitt for korrespondanse.
Alle beskjeder til / fra underentreprenører skal gå via entreprenør som er byggherrens
kontraktspartner, og skal foreligge skriftlig. I denne forbindelse aksepteres e-post som
skriftlig melding.

6.9

ADRESSELISTE

Entreprenøren skal utarbeide adresseliste som inneholder opplysninger om firmanavn,
saksbehandler, adresse, telefon, m.v. for alle impliserte parter i byggesaken.
Adresselisten skal senest foreligge ved utsendelse av referat fra første byggemøte.
Etter hvert som nye firmaer engasjeres, skal adresselisten ajourføres og distribueres på
nytt.

6.10 FORHOLD TIL BYGNINGSMYNDIGHETER
Entreprenøren har ansvaret for alle nødvendige søknader / innhenting av nødvendige godkjennelser i
forbindelse med byggeprosjektet.
Etter at entreprenør er kontrahert skal han ivareta søkeransvaret til prosjektet. Entreprenøren må sørge
for å inneha nødvendige godkjenninger i hht. plan- og bygningsloven med forskrifter. Entreprenøren
skal sørge for all dokumentasjon til søknad om igangsettingstillatelse for sine arbeider, både for
prosjekterende og som utførende, for alle fagområder som er relevante, og i tråd med tiltaksprofil for
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prosjektet. Dette innebærer erklæring av ansvarsrett, dokumentasjon på sentral godkjenning og annen
dokumentasjon. Tilsvarende ved arbeidets ferdigstillelse skal samsvarserklæring leveres og søknad
om ferdigattest.

6.11 KRAV TIL FRAMDRIFT
6.11.1 Framdrift
Entreprenøren skal varsle alle avvik i forhold til godkjent framdriftsplan.
Entreprenøren skal dokumentere produksjonsplaner 2 – 4 uker fram i tid og statusrapport som viser
hva som er utført i siste periode (normalt siste 2 uker). Andre intervall kan avtales.
6.11.2 Ressursinnsats
Entreprenøren skal til første avklaringsmøte utarbeide en oversikt over hvilke ressurser han har til
rådighet og vil benytte på anlegget. Dette gjelder både mannskaper, maskiner og utstyr.
6.11.3 Arbeidstid
Ved særskilt behov kan tiltakshaver tillate utvidelse av arbeidstiden, men da innenfor de rammer som
inngår i politivedtektene.
Hvis det må utføres arbeider utenom de tidsrammer som er bestemt i politivedtektene må ansvarlig
utførende søke dispensasjon hos politiet. Slik dispensasjon må foreligge i så god tid at tiltakshaver
kan annonsere slike arbeider før oppstart

6.12 FORHOLD PÅ BYGGEOMRÅDET
6.12.1 Generelt
Byggearbeider skal foregå på område inntil eksisterende vei og adkomst til eksisterende sykehjem.
Entreprenøren skal bl.a. ha fokus på både trafikk / atkomst og vedlikehold i tilknytning til drift av
veien til anlegget, både vinter og sommertid.
6.12.2 Byggherreombud
Byggherren vil engasjere byggherreombud for oppfølging og kontroll med alle arbeider. Han vil
utøve teknisk kontroll og fremdriftsmessig kontroll og for øvrig overvåke at alle arbeider utføres i
overensstemmelse med kontrakt. Han skal videre kontrollere og attestere faktura, føre byggeregnskap
og sette opp periodiske rapporter til byggherren.
6.12.3 Byggemøter/referater.
Entreprenøren skal innkalle til periodiske byggemøter og spesielle framdriftsmøter hvor alle
underentreprenører har møteplikt. Han vil utarbeide rapport fra disse møter, som også sendes
byggherre og rådgivere. Alle skal bli tilsendt rapporter fra møter hvor de er tilstede, eller hvor deres
arbeider er behandlet. Entreprenørene plikter å gjennomgå rapportene og senest innen 1 uke etter
mottak av disse, komme med skriftlige innsigelser; ellers blir innholdet i rapporten ansett som
godkjent.
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6.12.4 Kvalitetssikring
Kvalitetsplan.
Som ledd i prosjektets kvalitetssystem skal entreprenørene utarbeide kvalitetsplan for sine
kontrollarbeider, utføre kvalitetssikring (iht. planen) samt jevnlig rapportere kvalitet til byggherre
eller hans representant (byggherreombud).
Kvalitetsplanen skal minimum ha følgende innhold:
Firmaets kvalitetsmål.
Ansvar og myndighet.
Organisasjonskart med stillingsbetegnelser over navngitte personer som har ansvar og
myndighet for utøvelse av denne kontrakt.
Prosedyre / instrukser for utførelse av egenkontroll.
Prosedyrer / instrukser for hva som skal kontrolleres, hvilke kvalitetskrav som gjelder samt
hvordan egenkontroller skal utføres.
Kontrollplan.
Skal fortelle hvilke egenkontroller som skal utføres i denne kontrakt, hvilke prosedyrer
egenkontrollene utføres etter (jfr. Pkt. 3), når egenkontroller er planlagt samt kvittering for
utførte egenkontroller. Tidspunkt for egenkontroller skal angis med ukenummer eller måned
iht. styringsplanene for fremdrift. (Denne kontrollplan må ikke forveksles med kontrollplan
som innsendes til kommunale myndigheter i forbindelse med søknad om ansvarsrett.)
Prosedyre for vedlikehold av kvalitetsplanen under kontraktens framdrift.
Kvalitetsplanen skal ha rutine for revisjoner. Revisjoner av planen skal dokumenteres på et
dokumentkontrollskjema som ligger fremst i kvalitetsplanen.
Kvalitetsplanen er ikke et ”sovende dokument”. Kvalitetsplanen skal under hele
kontraktsperioden brukes som et arbeidsdokument for entreprenørens prosjektleder.
Egenkontroll
Entreprenøren skal utføre fortløpende egenkontroller av kvaliteten på sitt arbeid/leveranse.
Egenkontrollen skal planlegges på forhånd for min. en måned av gangen og plottes inn på
kontrollplanen. Kontrollplanen skal brukes som en ”framdriftsplan” for egenkontroller. Når
egenkontrollen er utført skal det kvitteres på egenkontrollskjemaet og kontrollplanen skal oppdateres.
Rapportering av kvalitet til byggherreombud.
Alle entreprenørene skal arkivere (felles arkiv) oppdatert kontrollplan og rapporter fra alle
egenkontroller som til enhver tid er utført. Arkivet vil bli brukt aktivt av byggherreombud. Oppdatert
kontrollplan vil si utkvittert for alle egenkontroller som er utført i perioden (fra forrige byggemøte)
samt alle planlagte nye egenkontroller for neste periode. Status på kvalitetsoppfølgingen protokolleres
i byggemøtereferatet under hver entreprise.
6.12.5 Planlegging
Entreprenøren skal organisere og delta aktivt både i den overordnede og den løpende
produksjonsplanleggingen. Entreprenøren skal derfor ha en sterk byggeplassadministrasjon, som har
fullmakt til å ta beslutninger. For øvrig vises til kap. 3.
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6.12.6 Forretningsrutiner
Alle involverte i dette byggeprosjektet pålegges å følge de forretningsrutiner som gjelder for
prosjektet. Konferer Rutiner for byggeplassen.
6.12.7 Ryddighet og orden på byggeplass.
Samtlige engasjerte entreprenører har ansvar for å holde orden og ryddig byggeplass og er pliktige til
å innordne seg de rutiner som ansvarlig legger opp til. Konkrete arbeider i tilknytning til “Ryddighet
og orden“ er beskrevet nedenfor.

Ryddighet og orden
Dette kapitlet er generelt, og innholdet må derfor vurderes ut fra den aktuelle byggesaken. Det vil helt
naturlig være deler som ikke passer til enhver byggesak.
1 Formål og orientering:
Hensikten med dette avsnittet er å påvirke alle involverte parter til å holde orden på byggeplassen
samt å lage en prosedyre for ren byggeprosess - dette for å bedre sikkerheten på anlegget, øke
trivselen og bedre miljøet på byggeplassen. Ren byggeprosess vil også føre til bedret fremdrift og vil
bidra til et bedre sluttresultat miljømessig. Dette er også særdeles viktig i den aktuelle byggesaken.
2 Ansvar for gjennomføringen:
Alle har et felles ansvar for å gjennomføre prosedyren for ren byggeprosess – byggherre, leverandører
og den enkelte arbeider. Det er derfor viktig at hver enkelt leverandør orienterer sine arbeidere om
deres ansvar. Det vil bli forlangt at alle leverandører følger opp sine kontraktsforpliktelser også i
denne sammenhengen.
3 Kontrollansvar:
Leverandørenes interne kontrollsystemer skal fange opp eventuelle avvik fra egne
kontraktsforpliktelser. Anleggsledelsen har dessuten et overordnet kontrollansvar, og han har også rett
og plikt til å iverksette nødvendige tiltak dersom leverandørene ikke ivaretar sitt kontrollansvar og
sine kontraktsforpliktelser.
4 Kontraktsforpliktelser:
Omfanget av kontraktsforpliktelsene kan variere. Følgende generelle bestemmelser gjelder:

A. Entreprenørenes forpliktelser
Hver leverandør er forpliktet til å ivareta følgende forhold, og kostnadene som er forbundet med dette
skal innkalkuleres i kostnadene for Felleskostnader vedr. byggeplassen:
Alle entreprenører skal:
 ha som overordnet mål å holde en ren og ryddig byggeplass.
 til enhver tid holde samtlige felles trafikkarealer ryddige. Bortsetting av materialer, verktøy og
utstyr skal derfor ikke skje i slike arealer.
 håndtere og lagre materialer som tilføres byggeplassen på en slik måte at de ikke utsettes for
nedsmussing, nedbør eller høy luftfuktighet. Også bestandige materialer skal være tildekket og
beskyttet på byggeplassen.
 kontinuerlig rydde etter egne arbeider og bringe alt avfall til oppsatt søppel - container som
jevnlig tømmes. Det må sørges for god stabling og komprimering i containerne slik at antallet
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tømminger kan minimaliseres. Avfall skal sorteres i samsvar med den enkelte kommunes
bestemmelser om mottak av bygningsavfall.
Eventuelt risikoavfall skal tas vare på i henhold til gjeldende forskrifter og hver leverandør sørger
selv for å bringe slikt avfall til godkjent deponeringssted.
Brenning av avfall på byggeplassen er ikke tillatt.
delta i felles ukentlige felles - ryddinger. Det skal da foretas rydding på byggeplassen og alle
leverandører fjerner alle typer avfall - uansett hvilken leverandør som måtte ha forårsaket avfallet.
Hver leverandør må regne med å avse en person til slik hovedrydding minimum en time hver uke,
og bygglederen fastsetter i samråd med leverandørene tidspunkt for slik rydding.

Entreprenøren som er utpekt som hovedbedrift skal dessuten:
 utføre fullstendig rydding før det avtales ferdigbefaring.
B. Byggherrens forpliktelser
Byggherren vil legge forholdene best mulig til rette for gjennomføringen av ren byggeprosess.

6.12.8 Eksisterende anlegg i grunnen
Entreprenøren er ansvarlig for undersøkelse av tomten og omkringliggende arealer som blir berørt av
utbyggingen, for avklaring om det finnes uregistrerte anlegg. Konsekvens ved overgraving eller
skader på kabler og ledninger er entreprenørens ansvar.
Slike anlegg skal være i drift i byggefasen. Unntak gjelder anlegg hvor omlegging er spesielt
beskrevet. Alle anlegg i grunnen skal sikres forsvarlig slik at de ikke skades under arbeidenes
gjennomføring.
6.12.9 Forhold vedr. trafikkavvikling
Entreprenøren er selv ansvarlig for trafikkavvikling og -sikring ved byggeplassen i byggetiden.
Entreprenøren bærer alle kostnader med trafikkavvikling og -sikring og er ansvarlig for at alle krav fra
vegmyndigheter og øvrige offentlige organ blir oppfylt. Entreprenøren skal utarbeide og få godkjent
nødvendige skilt- og sikringsplaner fra offentlige myndigheter hvor dette er aktuelt og godkjenning
forelegges byggherren før arbeidene starter. Skilting og sikring skal fortløpende oppdateres og holdes
à jour etter som arbeidene skrider fram. Byggentreprenør sørger også for sikring / eventuelt
inngjerding og vedlikehold av sikring med porter for å unngå uønsket ferdsel inn i området, samt
etablere, kunngjøre og følge opp åpne- og stengerutiner.
Dersom det er nødvendig med omkjøringsveger eller provisorier for trafikkavviklingen, bekostes dette
av entreprenøren. Likens er entreprenøren ansvarlig for nødvendige offentlige og private tillatelser for
slike provisorier.
Entreprenøren skal forestå og koste all nødvendig offentlig og privat varsling i forbindelse med
gjennomføring av arbeidene.
6.12.10 Forhold til naboer
Eventuelle tiltak må gjøres med hensyn til støvproblematikk, støy, forurensing av trafikkområder etc.
Støy skal begrenses til maks 65 dB(A) ved grense av arbeidsområdet. Veger og trafikkareal skal
holdes støvfrie ved spyling, eventuelt salting. Det skal i tillegg sikres slik at uvedkommende ikke kan
ta seg inn i anleggsområdet og uforvarende påføres seg selv skade.
Arbeidet forutsettes utført innenfor normale arbeidstidsbestemmelser. Ved eventuelt overtidsarbeid
forutsettes at normal helg- og nattfredning respekteres. Støyende aktiviteter får uansett bare foregå i
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perioden mellom kl 07.00 og kl. 23.00 med mindre særskilt dispensasjon innhentes hos stedlige
myndigheter for dette.
6.12.11 Riggområde. Depot
Avtales på forhånd med byggherrens representant.
6.12.12 Avfallshåndtering
Spesielle kommunale ordninger skal følges der slike finnes. Avfall bringes til avfallscontainere et
sentralt sted på byggeplassen og sorteres etter anvisning. Entreprenøren rigger og drifter
avfallstasjonen. Det skal påregnes sortering av papir/papp, trematerialer, metall, plast - og emballasje,
EE - materiell, restavfall. Farlig avfall, f.eks. kjemiske stoffer, malingsrester og andre farlige stoffer
skal den enkelte entreprenør selv fjerne fra byggeplass og til godkjent mottak. Alt avfall fjernes
kontinuerlig. Lagring i terrenget / på nabotomter eller andre steder tillates ikke.
Dersom avfallsfjerning og rydding ikke utføres jevnlig, vil byggherre engasjere egne firma til
arbeidet, og deretter belaste kostnadene på det / de firma som unnlater å utføre pliktig rydding.
6.12.13 Skilting av byggeplass
Sentralt ved byggeplassen kan det monteres skilt som viser hvem som er byggherre, planleggere og
entreprenører. Skiltingen skal samordnes av entreprenøren.
6.12.14 Sluttdokumentasjon
Før overlevering skal entreprenøren levere til byggherre og rådgiver alle registreringer og
innmålinger. Koordinater skal leveres på forhånd i avtalt elektronisk format.
Videre skal det leveres dokumentasjon på alt levert materiell og utstyr, samt instrukser/veiledninger
for materiell som skal driftes.
Det skal leveres sluttdokumentasjon / FDV - dokumentasjon for alle deler av byggeprosjektet,
inklusive “som bygget” - tegninger. Med tegninger forstås tegninger som entreprenøren eller hans
underleverandører har utarbeidet. I tillegg skal det overleveres oppdatert tegningssett med rød penn på
papir for alle tegninger i hvert tilbud.
Dokumentasjon skal være som følger hvor det skal medtas:


Drifts- og vedlikeholdsinstruks for byggherrens bruk (både planlegging og utførelse)



Dokumentasjon om installerte produkter, komponenter, utstyr og systemer med tegninger.



Det som er angitt i den enkelte fagbeskrivelser i konkurransegrunnlaget.

Data for FDV skal leveres på hensiktsmessig dataformat.
For ytterligere spesifikasjon av krav til FDV - dokumenter vises til fagbeskrivelsen.
Dokumentasjon skal leveres ved overlevering av anlegget.
Før overlevering skal entreprenøren (gjennom rådgiver) i tillegg levere alle andre avtalte
dokumentasjoner instrukser mv.
6.12.15 Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø
Byggherren vil utarbeide sin egen SHA plan for arbeidene. Entreprenøren skal delta aktivt i HMS arbeidet på byggeplassen. Entreprenøren skal med sitt tilbud presentere rutiner for ivaretakelse av
både interne og eksterne sikkerhets, helse- og arbeids miljømessige forhold. Entreprenøren har
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sikkerhetsmessig ansvar for naboer, trafikkanter, egne ansatte og andre som kan komme i berøring
med hans arbeider. Byggherren vil også kunne be om plan for hvordan sikkerhet vurderes og hvilke
konkrete tiltak som iverksettes.
Entreprenøren skal utarbeide HMS - plan som ajourføres og spesifiseres med ansvarlig firma / person,
riggplan, beskrivelse av spesielle forhold m.m. etter hvert som disse detaljer blir bestemt.
Entreprenør skal ha ansvaret som hovedvernebedrift i hht. Arbeidsmiljøloven, samt være KU
(koordinator utførelse) for byggefasen.
6.12.16 Miljø
Alt arbeid på byggeplassen må skje på en miljøriktig måte. Materialer som skal benyttes på anlegget
dokumenteres mht. miljøvennlighet ved datablad. Miljøhensyn skal vektlegges i prosjekteringen av
nye omsorgsboliger og entreprenøren skal gjennomføre sine arbeider med dette for øye.
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Unntatt offentlighet i hht § 6.

6.13 VEDLEGG 1

Evalueringsskjema for entreprisearbeider/leveranser

NB! Skjema med evt. vedlegg kan
på forespørsel bli utlevert til andre
offentlige byggherrer.

Som ledd i kvalitetssikringen skal det foretas en evaluering av gjennomførte entrepriser.
Evalueringsskjemaet skal synliggjøre kvaliteten på arbeidet og eventuelle avvik.
Evalueringsskjemaet skal forelegges entreprenør/leverandør som kan gi sine merknader.
Evalueringsskjemaet arkiveres og benyttes som referanse ved senere tilbudsvurderinger.
Evalueringen foretas av prosjektleder og byggeleder og kvalitetssikres i evalueringsgruppe hos Byggherre.

Prosjekt:

Åsen omsorgssenter

Byggherre:

Storfjord kommune

Byggherrens representant:

Torbjørn Tuoremaa

Entreprenør:
Entreprenørens representant:
Type prosjekt:
Kontraktssum:
Tillegg prosjektering:
Avtalt ferdigtidspunkt:
Faktisk ferdigtidspunkt:
Dato for evalueringen:
Evaluering nr:

Skala:
1. Ikke fornøyd
2. Passe fornøyd
3. Fornøyd
4. Godt fornøyd
5. Meget fornøyd

Viktighet:
1. Mindre viktig
2. Viktig
3. Meget viktig
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Vurderingskriterier

Skala

1.

Entreprenørens evne til å levere i hht. riktig kvalitet

2.

Entreprenørens evne til å etablere tidsplan og kontrollere fremdrift i forhold
til denne

Viktighet

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3

3.

Entreprenørens generelle kompetansenivå på anleggsdrift

1 2 3 4 5

1 2 3

4.

Entreprenørens evne til å organisere arbeidet

1 2 3 4 5

1 2 3

5.

Entreprenørens evne til å styre underentreprenører

1 2 3 4 5

1 2 3

6.

Entreprenørens evne til å kommunisere med prosjektdeltakerne

1 2 3 4 5

1 2 3

7.

Entreprenørens evner til å informere om og håndtere endringer i prosjektet

1 2 3 4 5

1 2 3

8.

Entreprenørens evne til å behandle endringslister

1 2 3 4 5

1 2 3

9.

Entreprenørens orden på kontor og byggeplass

1 2 3 4 5

1 2 3

10.

Entreprenørens fagkompetanse på de sentrale fagområder i dette prosjektet

1 2 3 4 5

1 2 3

11.

Entreprenørens samarbeidsevne med publikum og næringsliv

1 2 3 4 5

1 2 3

12.

Entreprenørens evne til å tilrettelegge for trafikkavvikling (Skilting,
omkjøring, vintervedlikehold med mer)

1 2 3 4 5

1 2 3

13.

Entreprenørens arbeidssikring av anlegget med tanke på publikum og trafikk

1 2 3 4 5

1 2 3

14.

Entreprenørens utførelse av midlertidig vannforsyning og avløp

1 2 3 4 5

1 2 3

15.

Entreprenørens evne til å være løsningsorientert

1 2 3 4 5

1 2 3
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16.

Entreprenørens evne til å være konstruktiv vedr. tekniske løsninger og
økonomiske besparelser

1 2 3 4 5

1 2 3

17.

Entreprenørens evne til å overlevere til rett tid

1 2 3 4 5

1 2 3

18.

Entreprenørens kompetanse og prioritering av kvalitetssikring

1 2 3 4 5

1 2 3

19.

Entreprenørens evne til å prioritere HMS - arbeid og avholde vernerunder
inklusive oppfølging av underentreprenører i hht dette

1 2 3 4 5

1 2 3

20.

Entreprenørens evne til å prioritere og få levert FDV -dokumentasjon

1 2 3 4 5

1 2 3

21.

Entreprenørens prioritering med tanke på å levere innmålingsdata
fortløpende

1 2 3 4 5

1 2 3

22.

Entreprenørens evne og motivasjon til å levere et produkt uten feil og
mangler

1 2 3 4 5

1 2 3

23.

Entreprenørens evne til ryddighet i faktureringsrutiner

1 2 3 4 5

1 2 3

24.

Entreprenørens totale gjennomføringsevne

1 2 3 4 5

1 2 3

25.

Tillitsforhold Molde vann og avløp KF – entreprenør

1 2 3 4 5

1 2 3

Andre kommentarer:

Behandlet i evalueringsgruppen den: _____________________________________

____________________________________________________________________
Dato / underskrift prosjektleder

Kopi:

Entreprenør
Prosjektarkiv
Referansearkiv
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Oppdrag

Rev.

Åsen omsorgssenter, Storfjord kommune

00

Oppdragsnummer

Utarbeidet av

Dato

24205001

Geir Mortensen

09.09.2016

Kontrollert av

Dato

Cathrine Fremming

09.09.2016

Innledning
Sweco Norge AS er engasjert av Storfjord kommune for å utarbeide innledende
brannstrategi (i anbudsfase) for Åsen omsorgssenter. Dette notatet er ikke et
fullstendig prosjekteringsgrunnlag (brannkonsept), men angir overordnede generelle
krav som må hensyntas i en tidlig fase av prosjekteringen. Det kan forekomme
endringer i forhold til endelig brannkonsept.
Opplysninger
Vurderingen er basert på tegningsunderlag:
A10-1,A20-1, A20-2, A30-1, A40-1 alle datert 16.08.2016.
Kart lastet ned fra gisline 30.08.2016.
Bygget er på ett plan, og er tilbygg til eksisterende bygningsmasse. Totalt areal for
nybygget inkludert korridor er ca. 850 m2 BTA. Bygget er universelt utformet.
Bygget er sykehjem for demente og inneholder beboerrom med egne bad, felles stue
og spisestue, vaktrom, lagerrom, teknisk rom, korridorer og hagestue.
Personbelastning:
Det er totalt inntegnet 10 beboerrom (inkl. dagværelse) i bygget. I tillegg antas det en
bemanning på inntil 5 personer samt 10 besøkende. Dette vil gi en personbelastning
på 25 personer.
Formelle forhold
Tiltaket ligger ved riksveg 322 i Storfjord Gnr.52/Bnr.16. Deler av bygget strekker seg til
Gnr.52/Bnr.29.
Tiltaket oppfattes som nybygg og gjeldende Teknisk forskrift (TEK10) med tilhørende
utgave av veiledningen (lastet ned 24.08.2016) danner grunnlag for brannstrategien.
Brannprosjekteringen utføres iht. preaksepterte løsninger i TEK 10 med tilhørende
veiledning samt ved analyse. Det er ikke valgt tiltaksklasse for brannprosjekteringen,
men det antas tiltaksklasse 3 ettersom det i tillegg til TEK 10, preaksepterte løsninger
også benyttes analyse.
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Løsningene kan ikke anses som endelig før kontrollerklæring er utstedt av ansvarlig
kontrollerende foretak, og endringer i endelig brannkonsept kan forekomme.
Generell info

Risikoklasse (RKL)
Brannklasse (BKL)
Antall etasjer:
Bruttoareal (BTA):
Antall personer
Brannvesenets innsatstid

RKL 6 (sykehjem)
BKL 1
1 tellende etasje.
Plan ca. 850 m²
Ca. 25 personer
Ikke avklart

Funksjonskrav angitt i VTEK
Risikoklasse (RKL) og brannklasse (BKL) (§ 11-2, § 11-3)
Bygget defineres i risikoklasse 6 (sykehjem) og brannklasse 1
Bæreevne og stabilitet (§ 11-4)
Bygning i BKL 1:
Bærende hovedsystem, sekundærbærende bygningsdeler, etasjeskillere: R 30 [B30].
I tilknyttet brannseksjoneringsvegg er bærende krav R90. Det vises til avsnitt
Brannseksjon (§ 11-7).
Sikkerhet ved eksplosjon (§11-5)
Det er ikke informert om forhold i bygget som medfører særskilt eksplosjonsfare.
Brannspredning mellom byggverk (§ 11-6)
(2) Mellom lave byggverk skal det være minimum 8,0 m innbyrdes avstand, med
mindre det er truffet tiltak for å hindre spredning av brann mellom byggverkene i løpet
av den tid som kreves for rømning og redning i det andre byggverket.
Brannseksjon (§ 11-7)
Brannenergi for sykehjem vurderes å ligge mellom 40-400 MJ/m² som er
standardverdier for denne bygningskategorien. Bygget er planlagt med heldekkende
brannalarmanlegg kategori 2, og automatisk slokkeanlegg installeres i bygget.
Størrelse på brannseksjon kan være inntil 10000 m².
I eksisterende bygning er det i dag brannseksjoneringsvegg, og for å sikre rømning i
horisontalplanet opprettholdes denne seksjoneringen. Kontroll av funksjonaliteten og
eventuelle oppgraderinger må gjøres. Krav til seksjoneringsveggen er REI-90-M A2s1.do [A90]. Dette er spesifikk krav i RKL6 bygninger/sykehjem.
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Brannceller (§ 11-8)
Brannmotstand for branncellebegrensende vegger og etasjeskillere:
• Branncellebegrensende bygningsdel generelt skal tilfredsstille minimum EI 30
[B30].
Hensiktsmessig oppdeling i brannceller vil være avhengig av virksomheten i
byggverket. Rom som har forskjellig bruk og/eller brannenergi må normalt være egne
brannceller.
Oppdeling i brannceller:
• Teknisk rom som betjener flere andre brannceller skal utføres som egen
branncelle.
• Store hulrom må deles opp med branncellebegrensende konstruksjoner i areal
på høyst 400 m². Dette gjelder for eksempel hulrom under oppforede tak og
gulv. Branncelleoppdelingen må korrespondere med branncelleoppdelingen av
bygget for øvrig.
• Beboerrom utføres som egne brannceller.
• Rømningsveier utføres som egne brannceller. I utgangspunktet tillates ikke
møblering i korridor, evt. møblering må avklares med RIBr og tiltak for dette.
• Lagerrom utføres som egne brannceller for å begrense brannbelastningen.
• Innvendige hjørner på yttervegger som vender mot annen branncelle: Hvis
byggverket eller byggverkene har automatisk brannslokkeanlegg kan det
benyttes vinduer uten spesifisert brannmotstand. Dette gjelder ikke for vinduer
som beskytter rømningsvei, med mindre det er gjort en særskilt vurdering som
påviser at brannmotstand ikke er nødvendig. Generelt gjelder ett vindu EI 30
eller begge EI15.
Det er fra byggherre side ønske om åpne løsninger i planet. For å ivareta sikker
rømming ved brann må rømningsveier være adskilt som egne brannceller.
Åpne løsninger kan oppnås ved at brannklassifiserte dører som normalt er ønsket
plassert i åpen stilling må utføres med selvlukker og holdemagnet som løser ut på lokal
deteksjon, eller det kan vurderes å benytte branngardin. Avklaringer må gjøres i
samarbeid med arkitekt/brannrådgiver.
Dører/luker i branncellebegrensende vegg skal generelt ha samme brannmotstand
som veggen den er en del av. Krav til dører er markert på vedlagt brannskisse.
Gjennomføringer:
Gjennomføringer i branncellebegrensende bygningsdeler skal ikke svekke
konstruksjonens brannklasse, og må branntettes/isoleres med godkjent materiale iht.
gjeldende anvisning og brannkrav.
Materialer og produkters egenskaper ved brann (§ 11-9)
Overflater og kledning skal i utgangspunktet følge preaksepterte ytelser angitt i tabell
1A § 11-9.
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Tabell 1A: Ytelser til overflater og kledninger for risikoklasse 6.
Overflater

Vegger og i himling/tak, og i sjakter og
hulrom i brannceller som ikke er
rømningsvei.
Vegger og himling/tak i brannceller som er
rømningsvei.
Sjakter og hulrom
Ytterkledning, generelt
Tak (utvendig)

Kledninger

B-s1, d0 [In1]

K210 B-s1,d0 [K1]

B-s1, d0 [In 1]

K210 A2-s1, d0 [K1-A]

B-s1, d0 [In1]

K210 A2-s1, d0 [K1-A]

D-s3, d0 [Ut2]
BROOF (t2) [Ta]

All isolasjon (isolasjon i konstruksjoner etc.) skal i utgangspunktet tilfredsstille klasse
A2-s1, d0 [ubrennbart/ begrenset brennbart]. Gjelder også for takisolasjon. I tilfeller der
brennbar isolasjon benyttes skal dette avklares med brannrådgiver.
Tekniske installasjoner (§ 11-10)
Ventilasjonsanlegg skal utføres i ubrennbare materialer, A2-s1, d0.
Aktiv brannsikringstiltak (§ 11-12)
Automatisk brannslokkeanlegg
Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg.
For prosjektering vises til NS-EN 12845.
Beboelsesrom og tilhørende rømningsveier kan sprinkles etter NS-INSTA 900 type 3.
Det skal benyttes hurtigutløsende (QR-quick response) sprinklere for beboelsesrom og
tilhørende rømningsveier.
Brannalarm
Brannalarmkategori 2: Heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i
alle områder med direkte varsling til en nødalarmsentral.
For brannalarmanlegg vises til NS 3960:2013 Brannalarmanlegg - Prosjektering,
installasjon, drift og vedlikehold og NS-EN 54-serien om brannalarmanlegg.
Ledesystem
Det skal være markeringsskilt/nødlys over alle definerte nødutganger og
rømningsvindu.
Tekniske spesifikasjoner for utgangsmarkeringer må være iht. NS 3926. Ledesystem
må fungere i den tiden som er nødvendig for rømning og redning, og i minst 30
minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig belysning (strømbrudd).
Evakueringsplaner må foreligge før bygget tas i bruk.
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Rømning (§ 11-11, § 11-13, § 11-14)
Beskrivelse av rømningssystemet:
Fra boenheter rømmes det via rømningsveier/korridor til det fri, eller horisontal
rømming til annen brannseksjon. Fra fellesarealer rømmes det direkte til det fri. Se
vedlagte branntegning.
Generelt om rømningsveier
Fri bredde i rømningsvei skal være minimum 1,2 m. I byggverk hvor transport av
sengeliggende personer er nødvendig, må bredden av rømningsvei tilpasses dette.
Rømningsvei kan inneholde mindre avgrensede rom for andre formål dersom forutsatt
bruk av byggverket gjør dette nødvendig og dersom disse ikke reduserer
rømningsveiens funksjon. Eksempler er resepsjon og vaktrom med inntil 20 m²
gulvareal som er knyttet til korridor, og som er avgrenset slik at møbleringen ikke har
mulighet for å vanskeliggjøre rømningen.
Oppholdsrom inntil 50 m 2 kan være del av rømningsvei når arealet har automatisk
brannslokkeanlegg og er skilt fra rømningsvei med konstruksjoner med brannmotstand
minst E 30.
Dører til rømningsvei skal tilfredsstille 0,9 m (lysmål). Alle dører skal ha fri høyde
minimum 2,0 m
Dør i rømningsvei må ha fri bredde minst tilsvarende den nødvendige fri bredde i
rømningsveien, jf. første ledd. I byggverk hvor transport av sengeliggende personer er
nødvendig, må dørbredden tilpasses dette.
Dør i rømningsvei i byggverk i risikoklasse 6 må være utført for sikker rømning ved at
dør må kunne åpnes manuelt med ett grep og uten bruk av nøkkel
Nattlåser må utføres slik at de ikke kommer i strid med kravene til sikker rømning.
Maksimal avstand fra hvilket som helst sted i branncellen til nærmeste utgang skal ikke
overskride 25 m.
Det presiseres at eventuelle særkrav mht. tilgjengelig universell utforming iht. TEK
§ 12-2/12-6 er ikke er medtatt i dette branntekniske notat.
Dør til og i rømningsvei
Slagretning på dører for rømning må være utadslående i rømningsretning. Unntak
gjelder for dører fra brannceller beregnet for lav personbelastning. Med lav
personbelastning menes mindre enn 10 personer.
Selvlukkende dører kan stå åpen på magnet
brannalarmanlegget og lukkes ved brannalarm.

dersom

disse

er

tilkoblet
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Dør i rømningsvei må kunne åpnes manuelt med ett grep og uten bruk av nøkkel. Dør
til rømningsvei må ha et låsesystem som gjør det mulig å vende tilbake, dersom
rømningsveien skulle være blokkert.
Maks 30N åpningskraft på selvlukkende dører (gjelder dører i hoved-rømningsvei).
Rømnings- og orienteringsplaner skal foreligge før bygget tas i bruk.
Tilrettelegging for manuell slokking (§ 11-16)
Byggverk i risikoklasse 6 hvor det er trykkvann, må ha brannslange. Brannslanger
plasseres slik at de rekker inn i alle rom. Dersom det ikke er tilgang på tilstrekkelig
mengde vann, må byggverket ha håndslokkeapparater.
Sweco anbefaler generelt å benytte brannslanger.
Evt. supplerende håndslokkeapparater skal velges ut fra aktuelt bruksområde, og
tilfredsstille minst effektivitetsklasse 21A etter NS-EN 3-7.
Alt slokkeutstyr skal merkes iht. iht. NS 4054 og NS 4210
Tilrettelegging for brannvesenet (§ 11-17)
Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med
nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og
slokkeinnsats.
Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt frem til hovedinngang og
brannvesenets angrepsvei i byggverk.
Brannmyndigheten i kommunen skal ikke gi aksept eller samtykke i byggesaker.
Ansvarlig prosjekterende må imidlertid innhente informasjon fra brannmyndigheten om
dimensjoneringskriterier for atkomstvei og oppstillingsplass for brannvesenets biler.
Dette gjøres i forbindelse med prosjekteringen. Kriteriene kan blant annet omfatte
veiens minste kjørebredde, maksimal stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius og
akseltrykk.
I områder hvor brannvesenet ikke kan medbringe tilstrekkelig vann til slokking, må det
være trykkvann eller åpen vannkilde. Tilstrekkelig mengde slokkevann må være lett
tilgjengelig uavhengig av årstiden.
Følgende ytelser må minst være oppfylt for vannforsyning utendørs:
Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra 1. inngangen til
hovedangrepsvei.
2. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av
byggverket dekkes.
3.Slokkevannskapasiteten må være:
a. Minst 20 l/s i småhusbebyggelse
b. Minst 50 l/s, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse
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4. Åpne vannkilder må ha kapasitet for 1 times tapping.
Orienteringsplan:
Ved inngangen til hovedangrepsveien må det være en orienteringsplan som inneholder
nødvendig informasjon om brannskillende bygningsdeler, rømnings- og angrepsveier,
slokkeutstyr, branntekniske installasjoner (alarm- og slokkeanlegg brannvernleder og
annet viktig personell samt oversikt over særskilte farer i sammenheng med brann og
ulykker.

memo03.docx 2012-03-28

7 (7)
INNL EDENDE BRANNSTRATEG I

nogmor s:\oppdrag\tro\241\24205001 åsen omsorgssenter - forprosjekt - storfjord kommune\08 rapporter\01
rapporter\ribr00_åsen_innledende_brannstrategi_a.docx

-239-

Ny fløy

Eksisterende fløy

Ny tilkoblingskorrdior/hovedinngang

Sansehage
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Postboks 101, 9251 Tromsø
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Åsen omsorgssenter
-240-

Skjema / Detalj:
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Situasjonsplan
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1. fast gipshimling u.k. 2400

2. Troldtekt himlinger u.k. 2700

3. Skrå himling panel, varierende
høyder. Se snitt.

4. Horsiontal himling panel, u.k. 2700

5. fast gipshimling/skjørt u.k. 2700
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6. Troldtekt himling fra u.k. 2200 til
u.k. 2600

7. Horisontal himling panel u.k. 2500

8. fast gipshimling/skjørt u.k. 2500
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