
Lebesby Kommune
Kjøllefjord Skole - Rehabilitering, ombygging og tilbygg.

Del II - Kontraktsgrunnlag



Konkurransegrunnlag del 2 - Kontraktsgrunnlag

Prosjektnr.:13500 41372

Prosjektnavn: Kjøllefjord skole

Dokumentnr: 00 2

Innholdsfortegnelse

A. Generell del ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 3

Kort om kontraktarbeidets omfang ................................ ................................ ................................ ........ 3

Framdrift ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 4

Organisasjon og entreprisemodell ................................ ................................ ................................ .......... 5

B. Kontraktsbest emmelser ................................ ................................ ................................ ................... 8

Alminnelige Kontraktsbestemmelser ................................ ................................ ................................ ...... 8

Spesielle kontraktsbestemmelser ................................ ................................ ................................ ............ 8

C. Tekniske krav ................................ ................................ ................................ ................................ . 13

Teknisk e rammebetingelser ................................ ................................ ................................ .................. 13

Teknisk beskrivelse ................................ ................................ ................................ ................................ 14

1 Felleskostnader ................................ ................................ ................................ .............................. 15

2 Bygning ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 16

3 VVS - installasjoner (RIV) ................................ ................................ ................................ ................. 35

4 El - tekniske arbe ider ................................ ................................ ................................ ....................... 55

5 Ekom og automatisering ................................ ................................ ................................ ................ 65

VVS - tekniske - anlegg ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 72

Elektrotekniske anlegg ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 73

Integrasjon småsystemer ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 74

6 Andre installasjo ner ................................ ................................ ................................ ....................... 76

7 Utendørs ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 79

Tegninger og modeller ................................ ................................ ................................ .......................... 89

D. Krav til byggeprosessen ................................ ................................ ................................ ................. 90

Administrative rutiner ................................ ................................ ................................ ........................... 90

Kvalitetssikring ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 92

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ................................ ................................ ................................ ........... 92

Øvrige krav til byggeprosessen ................................ ................................ ................................ ............. 95

E. Frister og dagmulkter ................................ ................................ ................................ ..................... 96



Lebesby kommune

Rehabilitering Kjøllefjord skole

Del II - Kontraktsgrunnlag

2

Frister ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 96

Dagmulkter ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 96

Fremdriftsplanlegging ................................ ................................ ................................ ........................... 96

F. Vederlag ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 97

Prissammenstilling ................................ ................................ ................................ ................................ 97

Tiltransportert prosjektering ................................ ................................ ................................ ................. 98

Annen prosjektering ................................ ................................ ................................ .............................. 98

Regningsarbeider ................................ ................................ ................................ ................................ .. 99

Enhetspriser ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 100

Opsjoner ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 106

Pris og valutaregulering ................................ ................................ ................................ ....................... 106

G. Oppdragsgivers ytelser ................................ ................................ ................................ ................. 106

H. Vedlegg til tilbudet som skal leveres i TendSign ................................ ................................ ........... 108

Eget følgeskriv/tilbudsbrev hvor evt. forbehold er oppgitt ................................ ................................ 108

Prissammenstilling F.1 ................................ ................................ ................................ ......................... 108

Tiltransportert prosjektering F.2 ................................ ................................ ................................ ......... 108

Annen prosjektering F.3 ................................ ................................ ................................ ...................... 108

Regningsarbeider F.4 ................................ ................................ ................................ ........................... 108

Enhetspriser F.5 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 108

Opsjoner F.6 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 108

Opplysninger om prosjektorganisasjon og underleverandører A.3.2 ................................ ................. 108

Ev. annet ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 108

I. Vedlegg til konkurransen ................................ ................................ ................................ ............. 109

Konkurransegrunnlag I ................................ ................................ ................................ ........................ 109

Kontraktsgrunnlag II ................................ ................................ ................................ ............................ 109

Tegninger ARK og romskjema ................................ ................................ ................................ ............. 109

Tegninger LARK ................................ ................................ ................................ ................................ ... 109

Brannkonsept med brannplaner ................................ ................................ ................................ ......... 109

Eksisterende brannkummer ................................ ................................ ................................ ................ 109

Gamle tegninger av skolebygget og adm.bygg. ................................ ................................ .................. 109

Hjelpetegninger mottatt av kommunen ................................ ................................ ............................. 109

Tilstandsanalyser med bilder av skole - og adm.bygget ................................ ................................ ....... 109

Miljøkartlegging ................................ ................................ ................................ ................................ .. 109

Overordnet SHA plan med vedlegg (Ettersendes) ................................ ................................ .............. 109

Prosjekteringsgruppens honorarer, gjennomføring/oppgaveforståelse, leveranse/ytelser, og
forutsetninger. ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 109



Lebesby kommune

Rehabilitering Kjøllefjord skole

Del II - Kontraktsgrunnlag

3

A. Generell del
Konkurransen gjelder anskaffelse av totalentreprisekontrakt for rehabilitering, ombygging og tilbygg ing av
Kjøllefjord skole, samt rivning av administrasjonsbygg og vestibyle for Lebes by Kommune.

Kort om kontraktarbeidets omfang

Lebesby kommune, heretter kalt Byggherren, skal renovere Kjøllefjord skole.

Skolen ligger sentralt i Kjøllefjord, med Kirken som nabo ovenfor. Skolen er en 1 - 10 skole med klasser på alle
trinn, ca . 120 elever, og 30 ansatte. Skolen har også SFO - del .

Skoleområdet består av skolebygning, vestibyle, administrasjonsbygget og samfunnshuset. Skolebygget skal
renoveres, administrasjonsbygg og vestibyle skal rives, og samfunnshuset skal ikke gjøres noe med . SFO lokaler
skal ombygges og oppgradere s noe for ny lokalitet for LOS A (voksenopplæring) .

Den eldste delen av skolen er bygd i 1954. Det gjelder plan 0 til 3 av skolebygget, samt administrasjonsbygget. I
1963 ble skolen påbygd plan 4, samt et tilbygg mo t sør . I 1997 ble SFO - delen bygd. Administrasjonsbygget er på
ca . 430 m2 BRA. Vestibyle . Nytt rehabilitert og ombygd/tilbygd s kole er på totalt ca. 320 0 m2 BRA.

Den etterfølgende beskrivelsen danner grunnlaget for arbeidene i utførelsesfasen.

Arbeidet vil omfatte:
• Riving av administrasjonsbygg og vestibyle med tilhørende konstruksjoner som bet ong plattform og

utvendig trapp.
• Dagens s kolebygning strippes /rives ned til betong og bærekonstruksjon , inkl. tekniske installasjoner.

Eksistere nde heis sjakt og heis rives.
• Renovering av skolebygget, ny utvendig husrekke / arkade , utvendig trapp , samt tilbygg

varemottak/heis og utvidelse og flytting av yttervegg i 1 etg.
• Opparbeidelse av utomhusarealer , ny drenering skolebygg og oppgradering skolegård inkl .

lekeapparater, ny ballbinge og annet utstyr .

Det vises til vedlagte situasjonsplan og tegninger av bygget.

Entreprisen inneholder også opsjoner , som blant annet er (listen er ikke uttømmende):
• Kontroll av nedbøyning i dekke
• Forsterkning ved nedbøyning
• Ut skifting av takkonstruk s jon
• Thermobehandlet trekledning
• Royal impregnert utvendig vegg kledning.

Organisasjon og entreprisemodell

Prosjektet er oppdelt i følgende entrepriser:

Totalentreprise (denne konkurransen) :

• Totalentreprise for rehabilitering, ombygging og tilbygg av Kjøllefjord skole, samt riving av
administrasjonsbygg og vestibyle.

• Opparbeidelse av utomhusområder og skolegård inkl. lekeapparater og utstyr .
• Tiltransport av prosjekteringsgruppe (NS 8407 pkt. 13) :

o Byggherren ønsk er at prosjekteringsgruppa som har utarbeidet totalentreprisegrunnlaget
benyttes videre. Det er derfor lagt opp til at prosjekteringsgruppa tiltransporteres
totalentreprenøren. Oppdraget utføres etter NS 840 1 og godtgjøres etter fastpris .
Kostn a dene for prosjekteringen er lagt inn i prisskjemaet og legges til grunn.
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o Prosjekteringsgruppas organisasjonsplan og premissene for prisen er spesifisert nærmere i
vedlegg I.12 .

Inter iør entreprise (egen).
• Kontaktperson Grete Skogmo Haugland, Rambøll . Epost : grete.haugland@ramboll.no , tlf 480 51 880 .
• Løst inventar iht. denne entreprisen leveres ca. 1 desember 20 22 .

Byggherres organisasjon er organisert slik:

Funksjon Navn og kontaktinformasjon

Byggherre/prosjekteier Lebesby Kommune

Postboks 38, 9790 Kjøllefjord

Rådmann Harald Larssen

E - post: harald.larssen@lebesby.kommune.no

Mobil: +47 95 89 95 85

Teknisk sjef Birger Wallenius

E - post: birger.wallenius@lebesby.kommune.no

Mobil: +47 97 99 09 10 / 91 64 06 56

Prosjektleder /
Byggherreombud.

Ikke valgt

Arkitekt Verte Landskap og Arkitektur AS

v/Henning Bek

Postboks 1034, 9503 Alta

E - post: henning@verte.no

Mobil: +47 40 06 47 97

Uavhengig kontroll Ikke valgt

Framdrift

Aktivitet Tidspunkt

Oppstart av konkurranse og konkurransegrunnlag Fase 2. 0 9 .02 .2021

Tilbudsbefaring 17 .0 2 .2021

Frist for å levere tilbud og tilbudsåpning. 15 .03 .2021

Forhandling Uke 11 - 12

Anbudsinnstilling 14.04. 2021

Oppstart prosjekt/Kontrakt s inngåelse 26.04.2021

Tilbudets vedståelsesfrist 15.06.2021

mailto:grete.haugland@ramboll.no
mailto:harald.larssen@lebesby.kommune.no
mailto:birger.wallenius@lebesby.kommune.no
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Totalentreprenørens detaljprosjekteringsfase Mai – August 2021

Oppstart byggeplass Mai 2021

Overtakelse ny skole 14 November 2022

Organisasjon og entreprisemodell

Entrepriseform for denne kontrakten
Prosjektet skal utføres som totalentreprise med basis i NS8407.

Avtaledokument settes opp iht. byggblankett 8407 A, med endringer jf. kontraktsgrunnlag

Det skal engasjeres en totalentreprenør, som forestår den totale koordinering og planlegging og
byggearbeidene, med ansvar for kva litet, fremdrift og rettidig overlevering i henhold til kontrakt for samtlige
arbeider.

Byggherren stiller krav til at arkitekten viderefører prosjekteringsarbeidet i regi av totalentreprenøren. De
tekniske rådgiverne for VVS - og Elektroteknikk vil følge prosjektet som byggherrens kontrollører / rådgivere i
byggeperioden.

Opplysninger om prosjektorganisasjon og underleverandører.
I prekvalifiseringen er følgende bemanning oppgitt av totalentreprenøren:

Prosjektleder

Anleggsleder

Følgende bemanning bes oppgitt:

BIM koordinator

PGL

Leverandøren skal stå ansvarlig for at leverandører han knytter til seg innehar nødvendige
autorisasjoner og kvalifikasjoner for utførelse av deres arbeider. Leverandøren skal på forespørsel
kunne framskaffes dokumentasjon for dette. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til ikke å
godkjenne de aktuelle leverandører dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke kan framlegges.

Leverandøren har basert sitt tilbud på følgende underleverandører:

Fagdisiplin Firma P rosjektleder hos
underleverandør
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Info om rådgivergruppes prosjektorganisasjo n .

Prosjekteringsgruppens honorarer, gjennomføring/oppgaveforståelse, leveranse/ytelser, og forutsetninger
er opplyst i vedlegg I .12 .



Lebesby kommune

Rehabilitering Kjøllefjord skole

Del II - Kontraktsgrunnlag

7

Prosjekteringsgruppas organisasjonskart:

Rambøll Alta

Verte Landskap & Arkitektur

Henning Bek

Verte AS

ARK

Anita S. Bekkestrand/Håkon Grankulla

Rambøll Alta

RIB

Bjørn Harald Høgmo/Birgit Wisløff

Rambøll Alta

SØK

Victoria Sivertsen

Rambøll Bodø

RIV

Sindre D. Torsteinsen/Georg Hansen

Rambøll Bodø
RIBr

Mads Holmstrøm/Mari Pedersen

Rambøll Bodø

RIE

Hans Petter Bergseng/Jørn Ivar Olsen

Rambøll Alta

RIVA

Christian Joachim Boy

Rambøll Trondheim

ARK

Jan Ole Lein/Wenjing Chen

Rambøll Trondheim

LARK

Roy Jonas

Rambøll Alta

PGK

Mona Thomassen Rambøll Alta
Controller
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B. K ontraktsbestemmelser

Alminnelige Kontraktsbestemmelser

NS 8407:2011 Alminnelige Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser gjøres gjeldende for dette prosjektet.
Endringer og tilleggsformuleringer i forhold til denne standarden er beskrevet under nedenforstående kap. B.2
Spesielle kontraktsbestemmelser.

Spesielle kontra ktsbestemmelser

Ved motstrid gjelder spesielle kontraktsbestemmelser foran alminnelige kontraktsbestemmelser.

Byggherremøter (NS 8407 pkt. 4. 2 )
Bestemmelsen gis følgende endring i første ledd:

Totalentreprenøren skal hver 14. dag innkalle til byggherremøt er .

D et skal avsettes tilstrekkelig tid for oppfølging av SHA, endringshåndtering og gjennomgang av
totalentreprenørens HMS oppfølgning.

Byggherre fører referat fra møtene .

Møter med kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt. 4.3)
Bestemmelsen gis følgende tille gg som nytt annet til femte ledd:

Byggherren har rett til å delta i møter med totalentreprenørens kontraktsmedhjelpere, herunder byggemøter,
fremdriftsmøter, underentreprenørmøter , funksjonskontroller og - tester mv. Totalentreprenøren skal sende
innkalling til møtene.

I utførelsesfasen skal det avholdes entreprenørmøter minst hver 14. dag med underentreprenører, hvor tema
er framdrifts - /koordineringsmøter og HMS/vernerunder , samt n ødvendige særmøter. Byggherre skal ha kopi av
møtereferat fra alle møter.

Totalentreprenørens plikt til å holde kontrakts gjenstanden mv. forsikret (NS 8407
pkt. 8.1)
Følgende kommer i tillegg til pkt. 8.1:
Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider ve drørende avtalt byggeoppdrag er overtatt av Byggherren.

Tiltransport av prosjekterende (NS 8407 pkt. 13)
Byggherrens prosjekteringsgruppe tiltransporteres totalentreprenøren. Pkt 13 gjøres gjeldende.

Prosjektering ( NS 8407 pkt. 20 .1)
Bestemmelsen gis føl gende tillegg:

Det skal leveres en leveranseplan for totalentreprenørens forpliktelser vedrørende prosjekteringsfasen innen 3
uker etter kontraktsinngåelse . N o rm a lt skal te g ni n g e r l e v e r e s m in i mum 3 uk e r f ør utfø re l s e . N å r byggherren
b e r om s æ rskilt dokument a s j on a v løsnin g e r, plikt e r tot a lentr e pr e n ø r e n å le v e r e d e t t e uten u g run n e t oppho l d.
Alle t e g ni n g e r sk a l l e v e r e s i ifc - format, d w g - fo r mat og på pdf - format elektronisk.

Byggherrens risiko (NS 8407 pkt. 24.1)
Bestemmelsens første ledd erstattes med følgende:
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Totalentreprenøren har risikoen for valg av løsninger og annen prosjektering som fremgår av
kontraktsdokumenter utarbeidet av byggherren. Byggherren har risikoen for valg av løsninger og annen
prosjekteri ng som han pålegger totalentreprenøren å følge etter kontraktsinngåelse.

Lønns - og prisregulering (NS 8407 pkt. 26.2)
For denne leveransen skal pris - og lønnsstigning være inkludert i tilbudssummen.

Krav til gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere
Leverandøren/entreprenøren skal sørge for at tilsatte i egen organisasjon og tilsatte hos evt.
underleverandører/underentreprenører ikke har dårligere lønns - og arbeidsvilkår enn det som følger av
tariffavtaler, regulativ eller det som er nor malt for vedkommende sted og yrke.

Alle avtaler leverandøren/entreprenøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde liknende bestemmelser.

Dersom leverandøren / entreprenøren ikke etterlever ovennevnte bestemmelser, har Lebesby kommune rett
til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen som blir
holdt tilbake skal svare til ca. 2 ganger innsparingen til arbeidsgiveren.

Leverandøren/entreprenøren skal på oppfordring leg ge frem dokumentasjon på hvilke lønns - og arbeidsvilkår
som benyttes. Dokumentasjonsplikten gjelder også underleverandører/underentreprenører.

Krav om lærling
Kontrakten inneholder krav om at leverandøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger sk al delta i
utførelsen av kontraktarbeidet i tjenestekontrakter og kontrakter om bygg og anleggsarbeider. Kravet gjelder
for kontrakter over [1,3 millioner / 2,0 millioner] og med varighet over 3 måneder.

Kravet kan oppfylles av leverandøren eller en eller flere av hans underleverandører.

Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig
godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU/EØS - land.

Levering av FDV - dokumentasjon (NS 8407 pkt. 36.2)
Bestemmelsen gis følgende tillegg:

S upple r in g : F DV - inst r u k s e r l e v ere s i 2 s e t t inns a t t i p er m m e d sk i ll e a r k . D okum e n t a s jon e n sk a l o g s å l e v ere s i
e l e kt r o n i s k f o r m . Te g nin g e r i e l e kt r o n is k f o r m sk a l l e v ere s b å d e i pd f - f o r m a t o g i dw g - f o r m a t . A l l dok u m e nt a s jo n
s k a l væ r e p å no r s k . D okument a sj o n e n skal b y gg e s opp iht. R I F ̀s mal. ” F D V U dokument a sjon for b y gni n g e r ” .
Alle dokument e r skal finn e s på lag r in g smediet. D e t skal ikke b e n y t t e s lenk e r t i l d a tabl a d e r p å I nt e rn e t t . F or
e lek t ronisk lev e ri n g , skal d e t b e n y t t e s a n e rkj e nte filfo r mat e r som do c , x ls (MS W o r d, E x ce l) eller pdf ( A dobe
r ea d e r) for spesi f ikasjon e r, l i ste r , d a tabl a d e r e tc. Alle pdf - er skal være søkbare.

Krav mot totalentreprenørens kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt . 43)
Bestemmelsen gis følgende tillegg:

V e d h e vi n g a v kont r a kt e n på gru n n a v to t a lent r e p r e nør e ns m i sl i g hold, ko n kurs e l l e r insolvens h a r b y ggh e r r e n
e n ub e t i n g e t r e tt t i l å tre inn i kontr a kt m e d und e r e ntr e p r e n ø r . V e d slik inn t r e de p å t a r ikke b y g g h e r re n s e g no e n
f o rplikt e lser v e d r ø r e nde k r a v un d e r e nt r e p re n ø r e n måtte ha mot to t a lentr e p r e nør e n f o r de ar b e id e r s o m er
utfø r t før inn tr e d e l s e st i dspunkt e t.

Begrensning av antall ledd i leverandørkjeden
For bygg - og anleggskontrakter med en anslått verdi på 1,3 / 2,0 millioner kroner stilles det krav om
begrensning av antall ledd i leverandørkjeden i kontrakten.
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Leverandøren kan ikke, uten Oppdragsgivers skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd underleverandører i kjede
under seg.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å godta flere ledd i leverandørkjeden etter kontraktsignering dersom
det på grunn av uforutsette omstendigheter er nødv endig for å få gjennomført kontrakten

Byggherrens rett til å få utlevert prosjekteringsmaterialet (NS 8407 pkt. 47.2.1)
Bestemmelsen gis følgende presisering:

Byggherren skal ha utlevert kopi av prosjekteringsmaterialet fra totalentreprenøren og hans
kont raktsmedarbeidere. Dette kan leveres fortløpende, eller senest 3 uker før overtakelsesforretning.

Særregulering vedrørende negative konsekvenser av koronapandemien

B.2.14.1Bakgrunn

Kontrakten inngås i en situasjon hvor det er uklart hvilke konsekvenser en event uell ytterligere spredning, eller
tiltak for å unngå ytterligere spredning, av koronavirus kan få.

Koronapandemien skal anses som en force majeure - begivenhet. Konsekvensene reguleres av denne
særreguleringen og de øvrige bestemmelsene i kontrakten.

Beg ge parter plikter å iverksette alle rimelige tiltak for å redusere eventuelle konsekvenser av
koronapandemien, og samarbeide for å minimere konsekvensene av eventuelle forsinkelser som måtte oppstå.
Virkninger som ville vært unngått ved slike tiltak, gir i kke grunnlag for krav etter denne særreguleringen.

B.2.14.2Utvidet gjensidig informasjonsplikt

I de perioder hvor gjennomføring av kontraktsarbeidene kan bli påvirket av koronapandemien, skal partene
holde hverandre jevnlig orientert om fremdriften, samt jevnlig oppdatere hverandre om status og
konsekvenser vedrørende :
a. Risikovurdering og SHA - tilt ak
b. Eventuell påvirkning på gjennomføringen av kontraktsarbeidene, herunder ressurstilgang og kvalitet. Det
skal gjøres rede for hvilke deler av kontraktsarbeidene som påvirkes og hvordan.

Slik informasjon skal som minimum utveksles mellom partene i f orkant av hvert byggherremøte/byggemøte.
For øvrig gjelder kontraktens bestemmelser om fremdriftsstatus og varsling.

Byggherren kan fastsette nærmere regler om hvor ofte og på hvilken måte det skal utveksles informasjon om
forhold som påvirkes av koronapandemien.

B.2.14.3Virkninger av koronahindringer ved fristforlengelse

I den grad fremdriften til tross for iverksatte tiltak , blir hindret som følge av forhold som skyldes
koronapandemien, har partene krav på fristforlengelse tilsvarende den forsinkelse forholdet har medført.
Den part som krever fristforlengelse som følge av koronapandemien, må sannsynliggjøre årsakssammenheng
mellom koronapandemien og fremdriftshindringen, og samtidig dokumentere at alle rimelige tiltak for å
avverge forsinkelsen er iverksatt.

B.2.14.4Tilleggsvederl ag ved fristforlengelse

Dersom totalentreprenøren har krav på fristforlengelse etter punkt B.2.12.3 , har totalentreprenøren krav på
vederlagsjustering for rigg og drift basert på formelen for rigg og drift i forlenget byggetid, se kap. B.2.12.6
Særskilt v arsel om økte utgifter til rigg og drift mv .
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Ved langvarig stans, ut over 3 måneder, kan byggherren velge heller å betale for de faktiske dokumenterte
kostnader som følge av stansen.

Byggherren kan også, før oppstart på byggeplass, velge å betale veder lagsjustering for rigg og drift for
fristforlengelse etter punkt B.2.12.3 , basert på faktisk dokumenterte kostnader.

Dette tilleggsvederlaget utgjør et endelig oppgjør, og det er ikke grunnlag for ytterligere kompensasjon for
konsekvenser av koronapandem ien, med unntak av det som følger av punktet nedenfor om
smittevernkostnader.

B.2.14.5Smittevernkostnader

Totalentreprenøren kan kreve dekket sine direkte kostnader knyttet til nødvendige smittevernstiltak dersom
det, etter tilbudsfristen og på grunn av koronapandemien, vedtas endringer i smittevernlovgivningen med
tilhørende forskrifter, eller fattes enkeltvedtak om smitteverntiltak som nødvendiggjør endringer i arbeidet
eller dets utførelse, og som derved påvirker totalentreprenørens kostnader.

B.2.14.6Særskil t varsel om økte utgifter til rigg og drift mv. (NS 8407 pkt 34.1.3)

Kravene om særskilt varsel i NS 8407 pkt 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for
kapitalytelser, rigging drift og nedrigging.
Følgende standardiserte bestemmelser gje lder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og
nedrigging:

Regulering i uendret byggetid

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt 34.1.1 og 34.1.2 ikke
overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende
formel:

0,5 A ( B - 1,1 C )
C

A = avtalt pris på opprinnelig rigg - og driftskapittel eks mva
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva)

Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbei d på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva (B), skal det
ikke tas hensyn til

• regulering av kontraktssummen pga. lønns - eller prisstigning,
• utbetaling av eventuelt påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av

entrepriseko ntrakter/prosjekteringsoppdrag m.v,
• avbestillingserstatning,
• endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og
• kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid.

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns - og prisreguleres etter indeks s om angitt i tilbudsskjemaet,
regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

Regulering i forlenget byggetid

Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt 33.1 skal vederlagsjustering for kapitalytelser,
rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:
0,7 A ( Z )

Y
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A = avtalt pris på opprinnelig rigg - og driftskapittel eks mva
Y = opprinnelig byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for dette er angitt i
konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for første tilrigging på byggeplass) til oppstart
prøvedrift (overtakelse ders om ingen prøvedrift er avtalt)
Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns - og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet,
regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

Bytte av nøkkelpersonell (tillegg til NS 8407 pkt 18.3)
Entreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder eller anleggsleder som
ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller er avtalt som erstatning for slik person. Ev. nye
ledere må ha tilsvarende eller bedre kompetanse enn de kvalifiserte fra prekvalifiseringen .

Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn. Byggherren skal svare innen rimel ig tid etter
han har mottatt forespørsel om samtykke.

Ved bytte av personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping. Dersom slikt
nøkkelpersonell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, på tross av at byggherren har saklig grunn til å nekte, betales
en dagmulkt på NOK 5.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av
byggherren.

Dagmulkt påløper uansett ikke der oppdragsgiver har unnlatt å påberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet
opphold etter at han ble kjent med personskiftet. Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er
begrenset til 10% av kontraktssummen, maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.
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C. Teknisk e krav

Teknisk e rammebetingelser
Tilbyderen skal ved utarbeidelse av sitt tilbud ta hensyn til forhold av betydning for byggesaken som kan skaffes
ved besiktigelse av byggeplassen, dens nærområder og ved kontakt med lokale myndigheter. Dette gjelder
eksempelvis kabler, rør etc. i grunnen, transportmuligheter til arbeidsområdet, tilgang på strøm, vann, telefon,
byggegrenser, planbestemmelser m.v.

På grunnlag av den foreliggende beskrivelsen er tilbyder selv ansvarlig for å bere gne mengdene. Tegninger
samt ev. mengder opp gitt i konkurransegrunnlaget inkl . vedlegg er kun veiledende .

Alle arbeider skal prosjekteres og utføres iht. de krav som fremgår av:
• Konkurransegrunnlaget
• Plan - og Bygningsloven med forskrifter og veiledninger
• Gjeldende norske standarder
• Relevante byggdetaljblader fra SINTEF Byggforsk
• Gjeldende brann - og helseforskrifter
• Arbeidstilsynets bestemmelser
• Kommunale vedtekter som berører byggearbeidene

Alle detaljløsninger skal være preakseptert eller dokumentert iht. myndighetskrav. Arbeidene s kal utføres på
en håndverksmessig anerkjent og forsvarlig måte .

Ytre miljø
Her stilles krav at dette er ivaretatt mht. ytre miljø .
T ema som kan være aktuelle å vurdere er:

• Støy; nabo er bl.a. kirka.
• Støv; nab oer .
• Arbeidstidsberegning; Stilletid kirke ev. annet.
• Forurensning; Oljesøl, avfall i grunnen og sikring av løst avfall.

Andre rammebetingelser
Her skal det stilles krav i forbindelse med bl.a.

• Naboforhold;
• Adkomst;
• Trafikkavvikling;
• Eksisterende forhold i grunnen, så som

o Installasjoner i grunnen;
o Tilknytningspunkter og tilknytningsbetingelser for provisoriske ledninger.

Det skal være en beskrivelse av byggeplassen slik den framstår før de aktuelle arbeider starter.
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Teknisk beskrivelse

Generelt
Beskrivelse av leveran sen er utarbeidet etter bygningsdelstabellen NS 3451. Entreprisen er totalentreprise hvor
leverandøren er ansvarlig for prosessen fra kontraktsinngåelse til overlevering byggherre. Leverandøren er
ansvarlig for de nødvendige tillatelser og søknader, unntat t oppdragsgivers ytelser i pkt. G .

Tiltaket skal gjennomføres i henhold til tegninger og beskrivelse, gjeldende lover, forskrifter, relevante Norsk
Standarder, NBI og Våtromsnorm. Det presiseres at tegninger er veiledende.

Det skal benyttes godkjente materialer og tradisjonelle detaljer beskrevet i NBI eller tilsvarende.

For de bygningsmessige arbeider gjelder 4. Utgave av NS 3420 og det generelle kravet er at arbei dene skal
tilfredsstille normale toleranseklasser.

Totalentreprenøren skal medta alle nødvendige kostnader i forbindelse med prosjekteringen.
Totalentreprenøren har det hele og fulle ansvar for prosjekteringen.

Bygningsmessige løsninger iht . det vedlagte tegningsgrunnlag skal ikke endres uten byggherrens samtykke.
Byggherre skal få oversendt ferdige arbeidstegninger senest 3 uker før oppstart av arbeid, for kontroll.
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1 Felleskostnader

10 Rigg og drift av byggeplassen
Totalentreprenøren har de t hele og fulle ansvaret for tilrigg, drift og nedrigg av byggeplassen, og skal medta
alle kostnader forbundet med dette. Dette gjelder til ferdig overlevert bygg, inkludert underentreprenørers
behov. Riggområdet skal plasseres innenfor tomten.

Totalentre prenøren skal til enhver tid sørge for sikker adkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier. Det
skal ikke være ferdsel under hengende last. Alle innganger skal sikres mot fallende gjenstander. Det skal ikke
påføre s skade eller tilsøling av offentlig eller privat veg eller eiendom. Eventuell skade eller ulempe skal
utbedres umiddelbart.

Totalentreprenøren skal besørge all nødvendig belysning, rekkverk, snørydding, strøing, rengjøring og
vedlikehold av veier, plasser og ferdselsveier innenfor utbyggingsområdet.

Byggeplassen skal sikres med sammenkoblede byggegjerder for å unngå at uvedkommende kommer inn. Det
skal etab leres port(er) ved adkomstvei(er). Port(er) skal være låst utenom vanlig arbeidstid. Det må påregnes
nødvendig antall nøkler / kort til underentreprenører som jobber utover vanlig arbeidstid .

Alle arbeidere skal ha gyldig HMS - kort for bygge - og anleggsnæri ngen. Alle renholdsarbeidere skal i tillegg ha
gyldig HMS - kort for renholdsbransjen. Alle arbeidstakere skal informeres om og underskrive på skjema med
personlig sikkerhetsinformasjon (fortrinnsvis på eget språk) ved førstedags fremmøte på byggeplass.

Totalentreprenøren skal etablere elektronisk mannskapsregistreringssystem for byggeplassen, iht.
Byggherreforskriftens krav til oversiktslister. Systemet skal vise kontraktspyramiden, hvilke arbeidstakere og
virksomheter som utfører arbeid på b yggeplassen, samt informasjon om lærlinger. Byggherren skal ha innsyn i
systemet.

Totalentreprenøren har ansvaret for at alle aktører på byggeplassen har nødvendig godkjente sertifikater og
kompetansebevis, og må kunne dokumentere dette. Av sikkerhetsmessi ge hensyn er det ikke tillatt at én
person alene arbeider på byggeplassen.

Totalentreprenøren skal stille møblert og låsbar kontorplass til disposisjon for byggherrens byggherreombud
inklusiv god internettlinje. Videre skal byggeleder ha mulighet for å ben ytte seg av møterom på brakkeriggen
etter på forhånd avtalte tidsrom.

Totalentreprenøren utarbeider en riggplan som skal godkjennes av byggherre, og evt. andre avklaringer mot
kommune og naboer.

Totalentreprenøren må selv etablere og bekoste nødvendig str ømtilførsel, vann og avløp og eventuelle andre
installasjoner som er nødvendig for å drifte byggeplassen tilstrekkelig.

Byggearbeidene skal gjennomføres etter «Rent Bygg» - prinsippet, kfr. NBI 501.107.

Entreprenøren skal medta alle kostnader til egen admin istrasjon, planlegging, prosjektering, gjennomføring og
avslutning av oppdraget.

Entreprenøren skal medta alle kostnader til sluttrengjøring.

Smittevern - tiltak følges iht. nasjonale retningslinjer pga . pandemi .

Prosjekthotell etableres

Digital oppfølging på byggeplass : Entreprenør skal stille med digital oppfølgings programvare i bygge - og
prøvedriftstiden. Byggherre skal disponere min. 4 brukerlisenser for bruk ifm. byggeplassoppfølging,
avviksregistrering og oppfølging. Referanseprodukt er Dal ux Field eller tilsvarende.

Entreprenør skal etablere min. 1 stk . BIM kiosk på byggeplass for oppfølging i byggefase.
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2 Bygning

20 Bygningens utforming
Dagens administrasjonsbygg rives og hovedbygget strippes ned til bærekonstruksjon/ murvegger, slik utven dige
og innvendige kledning, vinduer og dører fjernes i lag med tekniske installasjoner. Etterfølgende isoleres
konstruksjonen utvendig og innredes iht . denne beskrivelse og vedlegg.

Dagens SFO beholdes, me n endres med noen ombygginger til areal for LOSA.

Ombyggingen tar utgangspunkt i ønske fra brukene om oppdeling av elevene i tre basearealer. Hvert av de tre
aldersgrupper har fått sin etasje som hjemmeareal. Hovedtrappen som markerer skille mellom den orig inale
skolen og påbygget fra 1963 (akse 2) markerer også skille mellom arealet som tilhører de ulike trinnene og felles
arealer for alle som bruker bygget.

Totalentreprenør skal medta all demontering og rivning i prosjektet. Det er utarbeidet miljøsanering srapport
for skolen.

De vedlagte rivningstegninger viser konstruksjoner som må rives. Tegningene er veiledende og det kan være
avvik mellom tegning og bygg, evt . avvik gir ikke anledning for totalentreprenøren til å kreve tillegg.

Dersom vesentlige avvik avdekkes ved rivning iht. angitt grunnlag, samt eventuelle uforutsette skader eller
mangler skal det gis beskjed til byggherre umiddelbart slik at tiltak kan vurderes.

Bygning generelt

Nedenfor følger en funksjonsbeskrivelse som gir føringer og rammebeskr ivelser for bygget. Foruten dette skal
bygget leveres komplett, og oppfylle standardiserte krav for denne type bygg og byggeteknisk holdbarhet for
øvrig. Totalentreprenøren må selv innhente nødvendige og relevante tilleggsopplysninger, slik at samtlige kra v
gitt i dette grunnlaget blir oppfylt.

Det er viktig at alle materialer og fast inventar er tilpasset lokalt klima og miljø. Overflater og fast inventar må
som en generell regel være lett å rengjøre.

Alle håndverksmessige løsninger skal ha god holdbarhet, være funksjonell og ikke medføre ulemper av noe
slag. Arbeider skal generelt utføres med stor nøyaktighet. Totalentreprenøren er ansvarlig for å løse de
byggetekniske detaljene slik at de oppfyller krav om god holdbarhet, funksjonalitet og må videre melde fra til
byggherre dersom det oppdages at løsninger kan være i konflikt mm.

Bygget som helhet skal oppfylle alle grunnleggende krav :

Energi : Gjeldende energikrav i TEK17 legges til grunn for ombyggingen, og alle nye konstruksjoner. Energikrav
dokumenteres overfor byggherre ved beregninger som viser oppfyllelse av gjeldende energiramme samt
energimerking.

Lyd og akustikk: Nybygget skal i utgangspunktet tilfredsstille NS8175:2019 lydklasse C. NS’en definere lydkrav
som er gjeldende i de forskjellige rom, ved rom med fler e bruksområder, eller der det kan v æ re usikkerhet om
krav, er strengeste lydkrav lagt til grunn. Eksisterende konstruksjoner kan gi utfordringer ift . lydkrav pga
flanketransmisjon, for eksempel via betonggulv, det aksepteres derfor avvik på utført konstruksjon så lenge
vegger prosjekteres og utføres etter krav. Akustisk regulerende felt i form av felt med veggabsorbant i tillegg
absorberende himling er forutsatt f or å sikre god akustikk og taleforståelse.

Universell utforming : Alle deler av bygget utformes i henhold til prinsippene om universell utforming jf. krav i
TEK17 supplert med NS11001 - 2.

Branntekniske forhold
Branntekniske forhold er red e gjort for i brannt eknisk notat med tilhørende branntegninger ifm. utarbeidelsen
av kravspesifikasjonen, se vedlagt notat og branntegninger.
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All nødvendig brannteknisk detaljprosjektering skal inkluderes i prisen. Gjennom prosjekteringen skal
totalentreprenøren vurdere og ta hensyn til alle krav som stilles i byggeforskrift ene med hensyn til
brannteknisk inndeling, brannmotstand, rømning, branntetting, tilrettelegging for slokking mm.

Branndokumentasjon:
Entreprenøren skal utarbeide rømningsplaner for hele bygningsmassen . Rømningsplaner skal utarbeides i A3
format, innram mes i glass og henges opp i bygget i rømningsveier og fluktveier etter avklart plassering med
byggherre. Byggherren har selv ansvaret for å oppdatere egen evakueringsplan. Totalentreprenør skal bistå
med supplering av nødvendig dokumentasjonen for revisjon av byggherrens evakueringsplan som for eksempel
med opplysninger om intern organisering, rutiner for va rsling og aksjon ved brann etc.

Fargeprøver og referansefelt
Farger skal velges av arkitekt og fremlegges for godkjenning hos byggherren innenfor NCS eller RAL systemet,
eventuelt de enkelte produkters fargespekter. Det skal oppsettes fargeprøver/ referan sefelt for alle farger samt
spilerkledning, størrelsen på hvert felt må påregnes til omtrentlig 5 m2. Dersom prøven gir uheldig resultat,
skal ny prøve utføres. Godkjent prøve danner grunnlag for de videre malerarbeider.

Det poengteres at alle bygningsdele r, produkter og materialer i dette prosjektet skal være ferdig
overflatebehandlet til komplett utførelse, selv om det for enkeltprodukter evt. ikke er nevnt hvilken
overflatebehandling det skal være.

Der det i beskrivelsen ikke er entydig nevnt må bekrefte lse på riktig valg / type innhentes fra arkitekt/
byggherren før bestilling.

21 Grunn og fundamenter
Ombyggingen berører stort sett ikke eksisterende grunn og fundamenter, eksisterende fundamentering
beholdes som før. Grunnarbeider for nye fundamenter må utføres.

211 Klargjøring av tomt
Tomta klargjøres for bygging. Markrydding. Eventuell vegetasjon fjernes, avtaking av vekstjord og fjerning av
bygningsrester (gjerde) i grunnen. Vekstjord tas vare på og brukes på utomhusarealene.

212 Byggegrop
Det er antat t at grunnen består av løsmasser, jf. byggherrens tidligere prosjekter i området.
Totalentreprenøren utfører prøvegravinger og samler inn grunnprøver for analyser. I samråd med
tiltransportert RIB så vurderes grunnens bæreevne og ev. videre behov for grunn undersøkelser. Byggherre
ivaretar risikoen ved ev. endringer antatt grunnforhold.

Det skal lages ny heissjakt og nytt varemottak, samt ny arkade /takoverbygg , utvendig støttemur , trapper og
rampe .

Byggegrop utgraves og avrettes. Forsiktig utgravning inntil eksisterende bygg. Dybden på utgravningen for
heissjakt kan være lavere enn dagens fundamenter, og det må hen s yntas med eventuelle
sikringstiltak/understøp n inger. Dybden på utgravingen til varemottaket skal være omtrentlig samme dybde
som fundamenter på LOSA, utgravingen utføres forsiktig og u n d e rgraving skal unngås så langt det lar seg gjøre.

Byggegropa fylles opp med telesikre, drenerende og komprimerbare masser, og avrettes og komprimeres,
klargjøres for gulv og fundamenter.

Utgravde mas ser som kan brukes i tilbakefylling en , lagres midlertidig på tomta, og benyttes for tilfylling.
Overskuddsmasser og uegnede masser kjøres bort til godkjente deponisteder.

Nye utvendige fundament må frostsikres. Alternativt skal det utskiftes til telesikr e masser til frostfri dybde eller
at det påvises ved prøvegraving at det er telesikre masser . Evt. m arkisolasjon rundt LOSA bygget skiftes ut
samtidig som dreneringen .
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216 Fundamentering
Det forventes å bruke direkte fundamentering av tilbyggene. Heissjakt a løses med bunnplate.
Arkade/takoverbygg og yttervegger i varemottak løses med punktfundamenter og sålebanketter. Forskaling,
armering og betong, avtrekking og stålglatting. M arkisolering for fundamenter, isolering på ringmur , utvendige
trapper og heisgrube. H eisgru b e utføres vanntett, og waterstop eller tilsvarende benyttes i støpeskjøter.

N ytt fundament må etableres inni eksisterende bygg. D er hvor dagens yttervegg er , innenfor utvendige søyler
lages nytt fundament . Her rives veggen i sin h elhet, og erstattes av søyle - bjelkesystem . I brensellager må det
sages i gulv og greves ut for nytt fundament. Det må vurderes nærmer e om eksisterende fundamentløsning er
tilstrekkelig for øvrige søylepunkt som erstatter yttervegg . Forsterking av fundamenteringen av underliggende
vegger i området der det lages amfi (klasserommet går opp over to etasjer) er i utgangspunktet nødvendig ,
men kan eventuelt utelates i detaljprosjekteringsfasen ved nærmere geotekniske vurderinger .

Fundamenteringen for nytt varemottak mot LOSA punktfundamenteres på en slik måte at undergraving av
fundamenter unngås . Det etableres nye eksentriske punktfundament for bæring av taket.

Utvendig s tøttemur , trapp og rampe med t ilhørende vanger av betong utenfor Losa mot nor d vest medtas. Må
tilpasses terrenghøyden. Muren vil også delvis være fundament for arkade/takoverbygg.

217 Drenering
Det skal etableres nytt drenssystem rundt hele skolebygget. Drensen legges på nivå med fundamentene, etter
prinsippene i NBI, fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen.

Utgravning rundt hele skolebygget, fundament for drens, filterlag, fiberduk og drenere nde masser.
Eksisterende drenering som går under bygget beholdes og tilkoples ny drenering. Dreneringen etableres med
nødvendige kummer for inspeksjons - og spylemuligheter. Drensledningen avsluttes i dre n skum , t ilknyttes
eks isterende overvannskum ca. 14 m nordøst for hjørnet på LOS A - bygget.

Det er nedgravd en oljetank utenfor rom nr . 133 (ny planløsning) som er antatt til å ligge ca . 0,5 meter fra
yttervegg . Det må tas høyde for at tanken må flyttes midlertidig under arbeider med mur og drenering. Tanken
er byttet for ca. 7 - 8 år siden og skal gjenbrukes /reetableres .

På østsiden mot kirkegården er det montert en støttemur med rekkverk som rives og ny støttemur /rekkverk
monteres etter arbeider med mur og drenering er utført .

Totalentreprenør leverer og monterer kummer og drensledninger inklusive fundament, filterlag m.m. samt
drenerende lag, grunnmursplater e.l. på utside av grunnmur.

Der hvor det er kjeller, etterisoleres veggene ned til fundamente t før grunnmursplaten monte res . Isolasjonen
avsluttes noen meter forbi kjellerveggen inn på den delen som kun er ringmur.

219 Riving av grunn og fundamenter
Eksisterende heissjakt , støttemur/rekkverk og utvendig e tra p per /platter rives.

På Administrasjonsbygget og vestibyle rives h ele bygget inkl . grunn og fundamenter . Se kap. 29B.

22 Bæresystemer
Byggets eksisterende bæresystem beholdes stort sett som før.

Eksisterende søyler i betong som er skadet i overflaten, må rehabiliteres. Det gjelder 5 søyler i 1. etg. i
overbygd inngang. Løs betong fjernes, og erstattes.

Dimensjonerende snølast: Siden byggets to eldste deler er bygd, har det kommet skjerpede snølast - krav.
Samtidig er taktekkingen byttet ut fra skifertak (tung taktekking), til stålplatetak (lett tekking). Dette med fører
at takkonstruksjonen generelt må forsterkes med følgende tiltak:
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• Søyler under tverrgående takbjelker (som bærer takstolene) må dobles i mengde. Det legges inn en
ekstra søyle mellom hver eksisterende søyle.

•
• Bæring for taket ved gavlene må bruke samme system som taket for øvrig, ( prinsi ppet forlenges ut

mot gavlveggen) eller annen løsning med søyle - bjelkeforsterkning, der prinsippet ikke kan følges..

D a totalbelastningen ikke er endret vesentlig , er det ikke behov for forsterking av fundamentering generelt .

Følgende bærevegger rives og må erstattes av søyle - bjelke - løsning av stål.

1.etg.

- D agens yttervegg på innsiden av utvendige søyler.

3.etg.
- Utvidelse av eksisterende vindu i gavlvegg må er stattes med søyler og bjelkeløsning.

4.etg.
- Utvidelse av eksisterende vindu i gavlvegg må erstattes med søyler og bjelkeløsning.
- Utvekslinger med bjelker og søyler i stål i eksisterende takkonstruksjonen for å gi plass til
ventilasjonsaggregater.
- Deler av dekket over 3.etg rives. Da må bæringa for takkonstruksjonen utveksles med søyler og bjelker av stål.
Bærevegg som kommer ned på gjenværende dekke rives og må erstattes med ny bæring. Dekket må også
forsterkes / understøttes .

Alle etg:
I tillegg tas det en rekke utsparinger for nye vinduer og dører i bærevegger i samtlige etasjer. Se ARK’s
rivetegninger. Det er konkludert med at det ikke er nødvendig med forsterkninger i utsparingene som har
mindre bredde enn 2,2 m , og at min 0,8 m av betongveggen over ut sparingen beholdes. Størr e utsparinger må
kontrolleres om de må forsterkes med en bjelke i ok utsparing.

Arkade:
Bæresystem for utvendig takoverbygg utføres i stålrammer. Søyler og bjelker i front. Mot eksisterende bygg må
stålplatetaket legges på et opplegg som festes til eksisterende bygg.

Fasadeutstikk/ Takutstikk i gavlen e : Det skal være tak /fasade utstikk på ca. 2 m på nordsiden og ca. 0,8 m på
sørsiden , det må påregnes b æring for takutstikk et og avstivning for utstikk i fasaden. Det forutsettes at
takutstikket utføres med en mønebjelke som ut k rages fra eksisterende tak, men det er åpent for alternative
løsninger.

Opsjon:
Det legges til grunn at totalentreprenør kan ha mulighet til å bygge ny t akkonstruksjon . Da rives eksisterende
takkonstruksjon i sin helhet og erstattes med selvbærende takstoler for hele loftet. Takstolene må da tilpasses
ventilasjonsinstallasjonene. Vi ønsker opsjonspris for tillegg eller fradrag for ny takkonstruksjon .

222 Søyler
Se under 22

223 Bjelker
Se under 22

224 Avstivende konstruksjoner
Yttervegg i akse D mellom eksisterende søyler, blir en del av avstivningssystemet for bygget.

Totalentreprenør medtar i primærkonstruksjonen avstivning for horisontalt virkende laster på tilbygg for
varemottak. Avstivende konstruksjonselementer skal utføres skjult.
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På arkade/ utvendig takoverbygg må taket bygges som en stiv skive for å overføre k reftene.
Rammekonstruksjonen må være avstivende og føre lastene ned i fundamentene .

225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner
Totalentreprenør medtar nødvendig brannisolering og eventuell påføring av brannhemmende maling.
Overflater med brannhemmende maling skal være jevn uten sprekker. Kfr brannteknisk utredning.

229 Riving av bæresystem
Se under 22

23 Yttervegger
Komplette y ttervegger, inkl. vinduer og dører, skal oppfylle krav til varmeisolering, tetthet og stivhet.

Totalentreprenør m å gjøre seg kjent med plantegningene og fasadene som viser sammenhengen og
overgangene mellom de ulike kledningene. Utformingen av fasadene so m vist i tegninger er prinsippet man
skal legge til grunn i detaljprosjektet.

Fasader skal utformes med tilnærmet vedlikeholdsfrie fasader med god motstandsevne mot ytre p å virkninger.
Bygningsfysiske krav iht. tek 17 skal ivaretas gjennom gode og gjennomp røvde detaljer i all oppbygning. Se
nærmere beskrivelse av utvendig og innvendig kledning i egne kapitler i denne beskrivelsen.

Tilslutninger til klassifiserte bygningsdeler skal utføres slik at krav til brann - og lydklasse opprettholdes.

Beskyttelse mot v ind og nedbør:

Yttervegger skal utføres med totrinns tetting. Dette gjelder også i fuger og mot tilstøtende bygningsdeler som
f.eks. vinduer. Alle konstruksjoner skal være utført slik at nedbør som trenger innenfor ytterkledningen
dreneres bort uten å forå rsake skader. Ved produksjon og montasje skal prinsippene som ligger til grunn for
NBIs godkjenninger følges.

Komplett bindingsverk fra innvendig kledning til og med utvendig kledning iht. Byggforskseriens
byggedetaljblad 523.255 ”Bindingsverk av tre. Varm eisolering og tetting”. Det skal benyttes materialer som
t å ler værp å kjenninger i byggeperioden.

Tetthet mot vanndampdiffusjon:

Det forutsettes bruk av inntrukket dampsperre der det er bindingsverksvegger, se Byggforskseriens
byggedetaljblad 523.255 ”Bind ingsverk av tre. Varmeisolering og tetting”. Diffusjonstettingen skal være
sammenhengende ogs å i hjørner, rundt vinduer/ dører og rundt eventuelle dragere/søyler i yttervegg. Rør og
ledninger skal ikke bryte dampsperren, hvis dette m å skje skal det tette s godt mot rør og ledninger.

Varmeisolasjon:

Yttervegger skal utføres slik at kuldebroer i størst mulig grad unngås. Bygningens lekkasjetall skal oppfylle krav i
TEK17 og behov definert i energiberegningen.

Spikerslag:

Primærkonstruksjoner skal oppføres me d nødvendige kubbinger/forsterkninger for å pninger.

231 Bærende yttervegger

Varmeisolasjon

Eksisterende yttervegger etterisoleres utvendig over terreng med kontinuerlig isolasjon, for eksempel
Rockwool Redair eller tilsvarende.
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Der det etableres ny yttervegg i 1. etasje bygges denne i forlengelse av eksisterende vegg, slik det
utenpåliggende ko ntinuerlige isolasjonssjikt fortsetter i samme nivå ved overgang fra eksisterende vegg til ny.

Der det er angitt nye åpninger for vinduer og dører etableres de, der åpninger er fjernet lukkes vinduene i
tilsvarende materiale som vegg (ved betong kan leca b enyttes)

For enden av hovedbygget forlenges veggen ut, slik ytterveggen markeres på fasaden som anvist på
tegningene. Veggavslutning kan bygges med uisolert bindingsverk.

Ved det nye varemottak bygges yttervegger i isolert bindingsverk. Varemottaket ansees som oppvarmet areal
og inkluderes i energiberegning.

Ved bindingsverksvegger skal det benyttes konveksjonssperre (lufttett og damp å pen) i det ytterste
isolasjonssjiktet ved å splitte isolasjonen i de ytterste sjiktet hvor det ene isolasjonssjiktet er pa pirbelagt.

Dampsperre og vindsperre skal skjermes under bygging, ved samlinger og evt. gjennomhulling, m å tetthet
ivaretas ved klemming og fuging/teip mot faste konstruksjoner/spikerslag.

Ny heissjakt etableres i betong og isoleres med kontinuerlig isolasjonssjikt av typen REDAir eller tilsvarende
isolasjonssystem.

Det monteres sløyfer og lekter for luftet kledning ut på ytterveggen.

Isolasjonssjiktet med kontinuerlig isolasjon (RedAir elle r tilsvarende) avsluttes ca 200 mm over terreng. Under
den kontinuerlige isolasjon monteres grunnmursisolasjon i samme tykkelse og skjermet med plate av
fibersement. I overgangen mellom isolasjonstypene monteres svillelist etter leverandørens anbefaling.

U tvendig bygges en enkel, robust yttervegg kled d med trepanel mellom skolen og samfunnshuset, jf
tegningsunderlaget. Panele t males med brannmaling i varierende 4 - 5 farger

Vegg mellom LOSA og adm - bygget endres fra innervegg til yttervegg. Veggen åpnes inn ti l konstruksjo n ssjikt,
det legges ny dampsperre samt vindsperre og veggen kledes innvendig og utvendig tilsvarende resterende
bygg.

232 Ikke - bærende yttervegger

Det henvises til overstående generelle krav.

23 4 Vinduer, dører, porter
Vinduer, dører innvendig og utvendig skal forberedes for tilkobling til byggets skallsikring jf. K ap . 54 der det er
aktuelt. De skal videre tilpasses og samvirke med adgangskontrollsystemet for bygget.

Vinduer

Tilbudet skal inkludere omfanget som er vist i tegninger. Der vinduer er satt sammen i større vindusfelt er
leverandør ansvarlig for detaljprosjektering og utførelse av hele det sammensatt feltet, dette med hensyn til
sammenkobling av karmer, toleranser, inndeling mm.

Vinduer skal være typegodkjent iht. NDVK til enh ver tid gjeldende kravspesifikasjon.

Vinduene monteres i isolasjonssjikt iht . anbefalt montering fra leverandør av isolasjonssystem og
vindusprodusent.

Alle vinduer skal ha personsikring iht . anbefaling i NS3510, være lufttette, varmeisolerte og klimastabi le. Lyd og
brannkrav skal oppfylles. For å sikre god utluftingsmuligheter skal det være åpningsvindu i alle oppholdsrom.
Åpningsvinduer utføres innadslående med et t greps åpningsbeslag som gir mulighet for luftstilling i top p vindu, i
tillegg til sideåpning . For full åpning (sidehengslet) skal det være nødvendig med vaktmesternøkkel, om ikke
vinduet er definert som rømningsvindu. Vrider skal ha forkrommet matt utførelse og ha en kvalitet for offentlig
bruk. Lukkemekanismer skal være vandal - og barnesikre. De t gjøres oppmerksom på at vriders plassering i
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høyden skal tilfredsstille kravet til universell utforming, der det er mulig. Der det vurderes som ikke mulig må
det godkjennes av byggherre.

Vinduer skal leveres komplette og ferdige fra fabrikk med overflate behandling, glass og beslag. Vinduene
leveres som faste vinduer og innadsl å ende åpnings vinduer – bunn - og sidehengslet (enkeltvrider).

Vinduene leveres som trevinduer med utvendig aluminiumskledning i eloksert aluminium eller pulverlakkert i
valgfri RALfa rge.

Det inkluderes beslag over og under vindu og utvendig foring med beslag i samme farge som karm. Det skal
ikke leveres utvendig avdekning som kan sige, leverandør må derfor ha gjennomprøvd innfesting for at dette
skal unngås . Dryppnese, s å lbenkbeslag og sidebeslag skal ha brennlakkert farge, farge valgt av arkitekt. Detalj
ved tetting, lufting og s å lbenkløsninger skal vies stor oppmerksomhet.

Inne monteres vindu komplett med foring og listverk. Generelt skal vinduene ha foringer utført i heltre og være
ferdig malt med valgfri farge (avklares og velges av arkitekt i detaljprosjektet). Vinduer monteres med smalt
rettkantet listverk, listverk skal ha være ferdig malt.

Vinduene skal monteres slik at screenkassen blir skjult bak trekledningen

U - verdier s kal tilfredsstille krav som settes i energiberegningen, men skal som minimum tilfredsstille en
gjennomsnittlig u - verdi på 0,8

Alle kollisjonsutsatte glassfelt skal markeres med foliering (iht. TEK17 §12 - 17 og NS 11001) valgt av arkitekt.

Dører

Totalentrepr enør leverer alle ytterdører som pulverlakkerte aluminiumsdører inklusive utvendige beslag over,
under og på sidene. Dører leveres med HC - terskel.

Alle dører skal ha glassfelt med personsikring iht . anbefaling i NS3510, være lufttette, varmeisolerte og
kli mastabile. Lyd og brannkrav skal oppfylles.

Generelt skal alle dører tilfredsstille krav til universell utforming i TEK17 og NS 11001.

Alle dører med glassfelt skal markeres med foliering (iht. TEK17 §12 - 17 og NS 11001) valgt av arkitekt.

Ytterdører leveres med motorisert styring (unntatt dør fra kjeller og sløyd) . Døren skal ha automatisk døråpner
med forsinket lukkemekanisme, og med en stoppmekanisme som hindr er slag og klemfarer. Plassering av
åpnerknapp skal utføres jf. universell utforming. Betjeningsknapp plasseres på samme side som kortleser ute,
og på samme side som åpnerkapp på innside.

Det må være tilstrekkelig plass og forsterkning over døren for monta sje av dørautomatikk.

Dører skal monteres med beslag, hylser og karmskruer som tillater etterjustering. Det kreves solide
karmjusteringshylser og skruer. I tillegg skal det kiles for å unngå vridning av karm. Alle dører skal ha minimum
tre solide skruheng sler.

Generelt skal innvendig smyg kun kles med robust gips der døren står i en gipsvegg. Overgang mot vegg utføres
med gipshjørne som sparkles og males. Det skal med andre ord kun benyttes gulvlist inn i smyget. Hvis døren er
plassert i betongvegg skal de n kun fuges.

Leddheiseporter

Det skal leveres isolert motorisert leddheis - port ifm . varemottak.

Portene skal ha god kvalitet for offentlig, hyppig bruk og ha en u - verdi som tilfredsstiller energikonseptet.
Portene tilknyttes adgangskontroll og sensorstyrin g på dagtid. Portene skal ha klem - og fallsikring. Arkitekt skal
fritt f å velge farge på portene innenfor produktets sortiment . Se også supplerende beskrivelse i
elkraftinstallasjoner, samt tele og automatisering.

Lås og beslag
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Låser og beslag skal ta hen syn til brann og rømningsdører, dører med adgangskontroll (se kap om elektrisk lås),
sikring og dørautomatikk i tillegg til øvrige dører.

Ytterdører skal etableres med FG godkjent låseenhet , dvs. låskasse , sluttstykke og rund sylinder. Ved bruk av
omvendte elektriske sluttstykker i ytterdører, skal tilsvarende normal variant være FG godkjent. Enheter skal
ikke ha deler som er demonterbare fra utsiden. Ytterdører med skåter skal ha skåtefeste i topp og bunn.

Dørlukkere og dørautomatikk skal fortrinnsvis etab leres med dørpumpe. Dører med selvlukkende krav og
ytterdører leveres etter krav om universell utforming iht . TEK 17.

Dørvridere, håndtak og skilt (type langskilt) skal leveres i rustfri overflate minimum AISI 304, og type skal være
egnet for bruk på skole. Med dette menes at tøff bruk skal vektlegges ved valg av beslag.

Alle dører som kan skade vegger skal ha dørstoppere, som plasseres sli k at de ikke skader døra eller kommer i
veien for maskinelt renhold (veggmontert). Det skal være spikerslag bak dørstoppere.
Panikkbeslag leveres etter NS EN11125 og NS EN179
Det skal prosjekteres beslagsliste som skal godkjennes av byggherre/bruker før be stilling.

235 Utvendig kledning og overflate
Generelt vises til utarbeidede tegninger som viser veggbehandling og overflater.

Kledning på vegger og tak skal tilfredsstille eventuelle krav i brannkonsept og branntegninger, dette gjelder
også overflater i hu lrom i ytterveggskonstruksjonene . Trekledning med kebony må fraviksbehandles av
RIbrann.

All utvendig klednings valg skal avklares til samme tid, slik at valg av farger og materialer kan gjøres av arkitekt
p å en helhetlig måte .

Dobbelfals kledning , rett k ant. Kebony el. tilsv. Med en oppdeling som tilsvare taktekking. Festemidler iht.
leverandørs/Byggforsks anbefalinger. Bruk av Kebony på fasade forutsetter fraviks vurdering fra preakseptert
løsning.

Det gis opsjonspris på hhv thermobehandlet og royalimpreg nert panel med brannkrav iht. Brannkonsept.

Benyttes på hovedbygget.

Lektekledning rett kant. Malt trekledning med dimensjoner tilsvarende eksisterende fasade på LOSA - bygget.
Arkitekt kan fritt velge farger fra leverandørs sortiment. Det skal males med bra nnmaling iht. brannkrav og i
fem forskjellige farger jf . fasadetegning. Benyttes under husrekken inkl . felt på samfunnshuset , på gavlvegg av
hovedbygget samt på varemottak

236 Innvendig overflate

Innenfor betong/ porebetong monteres på foring og gipsplate som sparkles og males.

Se 2.5.6/ 246 Kledning og overflate.

Det vises dessuten til romskjema.

237 Solavskjerming
Totalentreprenør er ansvarlig for å levere nødvendige solavskjermingstiltak for å gi tilfredsstillende inneklima.
Totalentrep renør skal i detaljprosjektet beregne, dokumentere og vise at tilfredsstillende inneklima oppnås.

Komplett leveranse med utvendige motorstyrte duker («screens»/»sunscreens»). Dukkassen skal ha en
omtrentlig størrelse på 100x100mm i lakkert aluminium – far ge fritt valgt av arkitekt. Farge på duk velges også i
samråd med arkitekt. Dukene skal ha styreskinne på sidene av typen «zip screen» eller tilsvarende. Duker skal
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leveres komplett med styringsautomatikk med sentral overstyring via værstasjon og med indiv iduell styring p å
hvert rom. Duker med styreskinner og styrelist skal p å ingen måte dekke eller begrense vinduets glassflate.

Duker skal monteres skjult bak de ulike typene fasadekledninger.

Se også supplerende beskrivelse i elkraftinstallasjoner, samt t ele og automatisering. All kabling til dette
anlegget skal leveres og utføres av elektroentreprenøren. Igangkjøring og testing av anlegget er
totalentreprenørens ansvar.

Innvendig solskjerming

Gardinskinner det medtas gardinskinne med 2 spor. Skinne m/oppheng inkluderes for yttervegger
med vinduer. Gardiner medtas i annen entreprise (I ARK)

239 Riving av yttervegger
Eksisterende heissjakt rives.

Utsparing i bærende yttervegg er generelt medtatt under avsnitt 22 bæresystem.

Eksisterende inntrukken yttervegg ved skolen rives og erstattes av søyler og bjelker.

Ved varemottaket /Losa må vinduer /dører demonteres og erstattes av nye, mindre vinduer. Veggåpninger
lukkes igjen med isolert bindingsverk og kledning.

Der det etableres nye vinduer, må det tas utsparinger i eksisterende vegg, evt forsterkning over åpningen med
stål skal være inkludert.

Mot administrasjonsbygget som rives fjernes dagens innvendige kledning og det etableres damp og vindsperre
sam t ny kledning.

På hovedbygget rives utvendig kledning inkl . utlekting utvendig. Inne rives evt . påforing og tilhørende listverk
inn til murveggen. Vinduer og utvendig/ innvendig vindusforing rives på bygget.

24 Innervegger

241 Bærende innervegger
Nye he issjaktvegger i betong.

Eksisterende bærende innervegger sparkles og males med 3 lag maling i henhold til romskjema/ fargeplaner.
Malingen som brukes må være svanemerket og være tilpasset forventet slitasje på skoler. Overflaten må være
glatt, slitesterk og motstandsdyktig for vanlige rengjøringsmidler.

Der det er eksisterende vegger må det sikres at brann og lydkrav overholdes, enten gjennom verifisering av
eksisterende konstruksjon eller ved montering av ekstra konstruksjoner.

242 Ikke - bærende innervegger
Nye innervegger kledes med robust gips i en høyde på min 2,4 m. I undervisningsrom monteres det 12 mm
finerplate som spikerslag på alle vegger under gipsplatene. Som alternativ kan det brukes fibergips plater i
stedet for robust gi ps. På øvrige vegger må det medtas forsterkning/spikerslag/kubbing for fast utstyr samt
dør automatikk . Alle lette innervegger fylles med mineralull.

Vegger som bygges der det er risiko for nedbøyning av dekke eller tak m å utføres med dokumenterte
teleskop løsninger med tanke på brann - og lydkrav.

B rannskap skal være innfelt i innervegger. B rannskapene skal ikke plasseres i vegger med lydkrav. Hvis
brannskapet står i vegger med brannkrav, s å skal brannskapet tilfredsstille brannkravet til veggen. Plassering
avklares i samråd med arkitekt og byggherre.

Våtromsnormen legges til grunn for utførelsen i rom som er utsatt for fuktbelastning.
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Gipsplater sparkles og males med 3 strøk som angitt på fargeplan/ romskjema.

Malingen som brukes må være svanemerket og vær e tilpasset forventet slitasje på skoler. Overflaten må være
glatt (glans 20) , slitesterk og motstandsdyktig for vanlige rengjøringsmidler.

Maling og fargebruk bestemmes i samråd med arkitekt. Det må påregnes et bredt utvalg av forskjellige farger.

På alle utvendige hjørner av innervegger, uansett oppbygging, skal det monteres hjørnebeslag av rustfri stål fra
gulvbelegg og til en høyde på 1,5 m

Vegger som har ulik tykkelse på grunn av lyd og/ eller brannkrav skal utføres slik det ikke blir sprang i
veggflaten.

Totalentreprenøren leverer ferdige overflater i henhold til romskjema. I samråd med Byggherren skal det
endelige romskjema gjennomgås og godkjennes i detaljprosjekteringen.

243 Systemvegger / innvendige glassfelt
Det er forutsatt bruk av innvend ige glass mellom ulike arealer for å sikre lysinnslip p og skape visuell forbindelse
på tvers av rom.

Totalentreprenør leverer og monterer innvendige glassfelt iht. tegninger . Feltene må overholde lyd og
brannkrav.

Innvendige glassfelter må følge anbefalin ger i NS3510 (sikkerhetsglass) for skoler samt folieres der det er
nødvendig for å overholde krav om sikkerhet i bruk og universell utforming.

Innvendige glassfelter leveres komplett montert med evt . foringer og listverk, vindusfelt kommer frem av
plantegn ing.

Karm av ferdigmalt tre. Overflater må være vaskbar og med god holdbarhet.

244 Vinduer, d ører , foldevegger
Totalentreprenør leverer alle innvendige dører inklusive utfôringer og belistning. Dette inkluderer også dører
mellom brannskiller. Innerdører må overholde lyd og brannkrav.

Innsetting av innerdører og innvendige glassfelt skal utføres i henhold til Byggforskseriens byggedetaljblad
524.721 ”Innsetting av innerdører” og 534.151 ”Brannklassifiserte dører. Krav og montering”.

Karm, ramme, foringer og listverk:

Karmer skal være i heltre og leveres ferdig malt med valgfri farge (fritt valgt av arkitekt) fra fabrikk. Karmene
skal være rettkant uten profilering. Foringer skal være tilpasset veggens tykkelse, samt utføres i malt heltre (fra
fabrikk) og ha s amme farge som karm den står ved . Vinduer monteres med smalt rettkantet listverk. Det skal
ikke være synlige spikerhull i noe listverk.

Innerdører leveres som massivdører med høytrykkslaminat overflate på dørblad, PVC kantlist og ferdig malt
karm. Dører le veres med HC - terskel evt. terskelfri der det er mulig i h t . krav og gulvoverflater.

En rekke dører leveres med glassfelt , disse er markert på eget vedlegg. For glasset gjelder samme krav som for
glassfelt iht. sikkerhet og merking.

Sparkeplate i rustfri stål på begge sider av dører, 300 mm høyde.

Mellom en rekke undervisningsrom skal det monteres foldevegg med lydkrav jf . lydplan. Overflate skal være
laminat i valgfri farge. Foldevegg skal ha en høyde på 2,7 m

Alle dører merkes med romnr. og romnavn i øverste hjørne på begge sider

Det skal veggmonteres dørstoppere for alle dører.
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Lås og beslag som angitt under y tterdører

Følgende skal i tillegg ivaretas for innerdører med vrider: Skilt/ piktogram samt skilt for ledig/ opptatt.

Selvlukkende branndører i kommunikasjonsvei skal som hovedregel stå i åpen stilling, det betyr at de må
utstyres med holdefunksjon koblet til skolens brannalarm - anlegg.

Det skal gis opsjonspris for berøringsfri dørautomatikk pr . dør .

245 Skjørt
Der det er himlingssprang utføres disse med skjørt.

Alle skjørt skal være faste og ha samme oppbygging, kledning og overflate som veggen de henger sa mmen
med, eller ha samme oppbygning og kledning som andre innervegger, dersom de ikke henger sammen med
annen vegg. Det skal påsees at alle nødvendige skjørt er medregnet i tilbudet.

246 Kledning og overflate
Materialer og overflater er angitt i romskjema .

Innvendige kledninger og overflater skal generelt være robuste og miljøvennlige med lave emisjonstall og gode
renholdsegenskaper. Maling og fargebruk bestemmes i samråd med arkitekt. Det må påregnes et bredt utvalg
av forskjellige farger. Hvis ikke annet angitt skal kledningen monteres fra gulv til dekke.

Våtromsnormen legges til grunn for utførelsen i rom som er utsatt for fuktbelastning.

For å holde de akustiske krav til undervisningsmiljøet må det sannsynligvis dessuten monteres akustisk
absorberende f elt på vegg i tillegg til den absorberende himling.

Det medtas ca . 15% av veggoverflater i undervisningsrom og multirom med akustisk spilekledning. Stående
trespiler 20x45 i glatthøvlet overflate i bjørk, montert med 20 mm mellomrom på 48x48 lekter og isol asjon
kledd med svart akustisk duk.

Mellom kjøkkenbenk og overskap, bak vaskerenner, servanter, vasker etc. skal veggfelt være dekket med
våtromsplater f ra henholdsvis kjøkkenbenk og golv og opp til 50 cm over nevnte utstyr samt min. 30 cm ut til
hver side. Tett overgang mot vegg for å forhindre vannsøl.

I 1. etasje gjentas «husrekken» ute med husfelt - omramming rundt inngang til klasserommene med en dybde
på 5 cm, som kledes med innvendig trekledning . I 2. og 3. etasje markeres inngang til klasserom med 5 cm
omramming i tre (omramminger er vist på snitt)

249 Riving av innervegger (RIB og ARK)
Riving av eksisterende heissjakt

Utsparing i bærende innervegg er generelt medtatt under avsnitt 22 bæresyste m.

Alle bærende innervegger strippes til bærekonstruksjon. Dvs . evt . kledning/ listverk og tilsvarende
bygningsdeler fjernes slik kun den bærende konstruksjon står igjen.

Alle innvendige ikke bærende vegger rives, inkl . evt . listverk og andre tilhørende by gningsdeler.

Det vil i tillegg være behov for hulltaking i en rekke gjenstående innervegger, omfang er antydet på ny
planløsning og rivningstegninger. Evt . manglende anvisninger på rivningstegninger gir ikke anledning til tillegg.

Alle åpninger i eksistere nde konstruksjoner må godkjennes av RIB, evt . forsterkning av eksisterende
konstruksjon skal være medtatt.

Dagens murte pipe beholdes, overflaten sparkles og males. Resterende kanaler og innkassinger rives.

På Administrasjonsbygget rives bygget inkl . innerveggskonstruksjon.
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25 Dekker

251 Frittbærende dekker
Dekke over heissjakt i betong. Dimensjoneres for laster fra heisen.

Opsjon:

A: Når eksisterende dekker er avdekket, kontrollmåles nedbøyningen på dekkene.

B: Dersom nedbøyningen ikke er tilfredsstillende, vil BH vurdere å forsterke dekket med stålbjelker. Her prises
en komplett fors ter kning med 1 0 00 kg stål . Prisen må inklu dere mon t asje (inkl . opp jekking av dekket) og
n ø dvendige festemidler /ekspanderende mørtel og evt . hulltaking/ oppleggshylle for opplegg av stålbæring.

252 Gulv på grunn
Gulv i tilbygg i første etasje utføres med oppbygging av gulv med nødvendig radonsikring, isolasjon og
diffusjonssperre. Gulvet stålglattes. Gulv som skal ha annet belegg avtrekkes. Alle overflater skal leveres jevne
uten sår, buler eller groper.

Gulv i v åte rom og rom for nødstrømsaggregat utføres gulv med fall mot sluk eller renner. Innstøping av sluker
og renner beskrives nærmere under VVS. Utførelse iht. våtromsnormen.

25 3 Oppforet gulv og avretting
Dagens tilfarergulv rives (se rivnings kap. o g eget vedlegg) For å komme på rett nivå for de nye gulv , etableres
det nytt flytende gulv med trinnlydsmatte og bygningsplater, på alle gulv som tidligere hadde tilfarergulv.
Gulvet monteres etter nye innervegger er montert slik man unngår flanketransmisjon via gulvet mellom
rommene .

Dette inkludere også arealer for LOSA der dagens gulv fjernes ned til lecadekke og det bygges opp nytt gulv og
listverk i samme høyde.

Der det er behov for avretting for å sikre samme gulvhøyde (primært 3. etasj e og bygg et fra 196 3 ) medtas
dette, slik man unngår variasjoner i overkant ferdi g gulv.

25 5 G ulv overflate
Materialer og overflater er angitt i romskjema og endelig valg av kledning, overflate og fargevalg avtales med
byggherren. Gulvoverflater må være robu ste og egnet offentlig miljø.

Bruk av farger gjøres bevist slik at svaktsynte lettere kan orientere seg i bygget.

Sklisikring iht. bruk og risiko for vannsøl.

- Linoleum skal være trinnlyddempende med kork under og ha sliteklasse 33.

- Vinyl brukes i våtrom og arealer med risiko for vannsøl, det brukes homogent belegg med PUR - overflate,
slitasjestyrke P og trinnlydsdempende baksidebelegg.

Alle gulvbelegg monteres med 10 cm oppbrett.

- M alt betong brukes i driftstekniske rom i kjeller samt nytt varemottak og rom for nødstrøm. Eksisterende
gulv renses før maling iht. leverandørs anbefalinger. Males med 2 lag epoxymaling.

Det monteres gulvlist i varemottak og nødstrøm mellom malt gulv og ve gg.

Våtromsnormen legges til grunn for utførelsen i rom som er utsatt for fuktbelastning. Det skal beregnes
tildekking av alle ferdige gulv i byggeperioden.

Emisjon og kjemikalie - resistans skal dokumenteres, og i FDV - dokumentasjonen skal det inng å renhold s - og
vedlikeholdsanvisninger utgitt av leverandøren. Valg av alle produkter skal forelegges og godkjennes av
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byggherre i samråd med arkitekt. Ved evt. tilbud om tilsvarende produkt skal produktnavn, typebetegnelse og
nødvendige spesifikasjoner oppgis.

All e belegg etterbehandles før overlevering iht. produsentens anbefaling.

Overganger mellom ulike gulvoverflater i forbindelse med dører/ åpninger skal være gjennomtenkte:

• Dør uten terskel: Overgang legges midt under dørblad i lukket stilling.
• Dør eventuelt me d terskel: Overgang legges midt under terskel
• Systemvegger, glassfelt: Overgang legges midt under feltet.

256 Faste h imlinger og overflate behandling
Typer himling er angitt i romskjema. Totalentreprenør leverer fast himling i alle rom der dette er markert i
romskjema.

Valg av himlingsplater skal være tilpasset den relative luftfuktighet, krav til hygiene, akustikk og brannkrav.

Himlinger skal være utformet slik at tekniske installasjoner over denne er enkle å vedlikeholde. Ved fast
nedforet himling skal de t være inspeksjonsmuligheter.

Oppheng dimensjoneres for egenvekt samt tilleggs - laster fra teknisk utstyr montert i himling.

Mineralullsplater skal være kant og bakforseglet, inkl . evt. flater som skjæres på plassen. Samme gjelder andre
typer plater hvor de t er risiko for avgivelse av fibre til omgivelsene .

Alle overflater over nedforet himling skal støvbindes og rengjøres før himlingsmontasje.

I underordnede rom må himlingshøyden være minimum 2,4 m mens den i oppholdsrom må være minimum 2,7
m. Der det er mu lig må man søke å finne løsninger som gir større himlingshøyde, spesielt mot fasaden slik
himling kommer over vinduene.

Ved sprang i himlingen medtas det skjørt for overgang

Himlingstyper:

I musikkrom og sløyd monteres lydisolerende himling i tillegg til s ystemhimlingen, denne monteres rett under
bærende dekke med følgende oppbygging: Elastiske lydbøyler , 48 mm lekter med 50 mm isolasjon mellom
lektene, 2x13 mm gipsplater. Det fuges med elastisk fuge mellom vegg og himling.

I Multirom samt under trapp monte res 98 mm lekter til dekke med 50 mm isolasjon mellom lektene,
konstruksjonen dekkes med svart akustisk duk og lekter i 20x45 mm bjørk med 20 mm mellomrom mellom
spilene.

I tekniske rom i kjelleren males undersiden av betongdekket med 2 lag maling

I teknisk rom på loftet samt varemottak/ nødstrøm monteres gipsplater som sparkles og males med 2 lag
maling

Utvendig kledes himling med Kebony trekledning 98 mm med mellomrom (spilekledning)

257 Systemhimlinger

Typer himling er angitt i romskjema. Totalentreprenør leverer systemhimling som T - profilhimling i alle rom der
dette er markert i romskjema

Valg av himlingsplater skal være tilpasset den relative luftfuktighet, krav til hygiene, akustikk og brannkrav.

Himlinger skal være utformet s lik at tekniske installasjoner over denne er enkle å vedlikeholde. Ved fast
nedforet himling skal det være inspeksjonsmuligheter.

Oppheng dimensjoneres for egenvekt samt tilleggs - laster fra teknisk utstyr montert i himling.
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Synlige lakkerte opphengs profil er skal ha farge tilsvarende himlingsplater. Opphengssystem festes til bærende
dekkekonstruksjon. Teknisk anlegg (ventiler, sprinkling , lys med mer) skal monteres i himling om ikke annet er
spesifisert.

Mineralullsplater skal være kant og bakforseglet, ink l . evt . flater som skjæres på plassen. Samme gjelder andre
typer plater hvor det er risiko for avgivelse av fibre til omgivelsene .

Alle overflater over nedforet himling skal støvbindes og rengjøres før himlingsmontasje.

I underordnede rom må himlingshøyden være minimum 2,4 m mens den i oppholdsrom må være minimum 2,7
m. Der det er mulig må man søke å finne løsninger som gir større himlingshøyde, spesielt mot fasaden slik
himling kommer over vinduene.

Ved sprang i himlingen medtas det skjørt for overgang . Fo r en rekke større rom vil det være behov for
forskjellige høyder, løsning som anvist på snitt tegning med himling i tre høyder i samme rom medtas i
anbudsprisen.

Himlingstyper:

• I alle undervisningsrom inkl . grupperom, møterom, kontorer og korridorer og sam lingsrom monteres
Klasse A absorberende himlingsplater, med en tykkelse på min 40 mm.

• I underordnede rom brukes kl . B himlingsplater med tykkelse på min 20 mm.

259 Riving av dekker
Deler av dekket over 3. etg . rives for å øke takhøyden i rommet. Dekket bærer taket. Forsterkninger er medtatt
under pkt . 22, bæresystem.

I en rekke rom i 1. og 2. etasje er det i dag tilfare r gulv i varierende høyde. Det er gjort prøveboringer og ut fra
det er oppbygging anslått. San nsynlig oppbygging og høyder er angitt i eget vedlegg, det kan dog være avvik.

I arealene for LOSA rives tilfare r gulvet ned til lecadekket.

Totalentreprenør skal rive alle gulvbelegg og der det er tilfare r gulv fjernes også dette og alle ikke bærende
bygnin gsdeler slik kun det bærende dekke gjenstår.

Dessuten rives himlingsplater, himlingslister og alle tilhørende ikke bærende bygningsdeler.

Der det er terrassogulv bevares gulvet som underlag for nye overflater.

På Administrasjonsbygget rives bygget inkl . komplett dekkekonstruksjon

26 Yttertak

261 Primærkonstruksjon
Det er tenkt benyttet tre forskjellige takkonstruksjoner:

• Skrått tretak med varmt loft i hovedbygget
• Skrå t t tretak over varemottak
• Skrått tretak uisolert på arkaden/ husrekken

Skrått tretak med varmt loft:

Eksisterende primær takkonstruksjon (bæresystem og taktro) beholdes.

Dagens takkonstruksjon har varierende senteravstand mellom takstolene på ca. 70 – 80 cm.

Under eksisterende taktro, mellom taksperr er monteres 150 mm isolasjon, dam psperre og 48 mm nedforing
med 50 mm isolasjon. Nederst kledes konstruksjonen med 13 mm gips.

Over eksisterende taktro monteres 148 mm lekter med 150 mm isolasjon samt vindsperre. Opp på vindsperre
monteres lekter for lufting samt taktroplater med asfaltbe legg. Heretter krysslufting og taktekking med bord.



Lebesby kommune

Rehabilitering Kjøllefjord skole

Del II - Kontraktsgrunnlag

30

U - verdi for takisolasjon skal tilfredsstille krav satt i energikonseptet.

All isolasjon i takkonstruksjoner skal tilfredsstille de krav som er satt i brannkonsept og branntegninger.

Skrått tretak isolert over varemottak:

Sperretak med isolasjon dampsperre og evt . nedforing.

U - verdi for takisolasjon skal tilfredsstille krav satt i energikonseptet.

All isolasjon i takkonstruksjoner skal tilfredsstille de krav som er satt i brannkonsept og branntegninger.

Vin dsperre opp på sperretak med lekter for lufting og taktekking.

Overgangsbeslag mot eksisterende bygg

Taket innfestes fortrinnsvis i yttervegg på LOSA , dersom de tte utgjør for stor last på fundamenter etableres det
ny bæring inntil ytterveggen .

Skrått treta k uisolert på arkaden/ husrekke:

Uisolert sperretak med taktroplate og taktekking oppå. Omfang fremgår av situasjonsplan og perspektiver,
taket går fra skolen til samfundshuset og sikre tak over utvendig trapp mot parkeringen. Trepanel under
sperr er . Fall bygges opp som kiler på lavpunkt med fall ut fra bygget til utvendig nedløp. Yttertak skal
dimensjoner es mht. nødvendig bæring og avstiving av takoverbygget.

Isolert tak mot kaldt loft .

Tak over areal for LOSA bla garderobe og grupperom etterisoleres med 20 cm mineralull klasse 35

262 Taktekking

Skrå tretak med trebord på hovedbygg:

28 x 148 mm takbord av Kebony eller tilsvarende med drensspor monteres med omlegg, slik sporene kommer
over hverandre. Plassering tilpasses avstand til gavl, gjennomføringer, pipe og tilsvarende for å få mest mulig
symmetrisk plassering.

Vesentlig at overl iggere al l tid legges med margsiden opp for å oppnå best mulig tetning. Takbodene festes med
varmforsinket skruer med senkehode og festes slik at skruehodet ligger plant med bordenes overflate. Skruer
uten gjenger på øverste del gir best klem av takbordene mot lektene.

Mot gavl avsluttes kledningen med vannbord og vindski.

Oppbygging og detaljering iht. Byggforskseriens byggedetaljblad 544.106 ”Taktekking med bord” samt
leverandørens anbefalinger

Over arkade / husrekke tekkes med skifergrå takfolie eller asfaltpapp.

Over varemottak tekkes det med profilerte metallplater tilsvarende eksisterende SFObygg og
administrasjonsbygget som rives.

Brann og overflatekrav må følge brannkonsept. Overgangsbeslag mot andre bygningsdeler må medtas (krav om
totrinns tetting)

264 Takoppbygg
Dersom det er behov for tak - oppbygg for ventilasjon, pipe eller tilsvarende skal det medtas i entreprisen

265 Ges im ser, t akrenner
Det medtas komplett takrenne og nedløpssystem for bygget inklusiv alle overgangsbeslag mellom tak og andre
bygningsdeler samt beslag/bord for møne og gesimsdetaljer iht. preaksepterte løsninger.
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Takrenner og utvendige nedløp skal utføres som komplett system i metall med overflate fritt valgt av arkitekt.
Endelig utforming, føringsveier og plassering sk al gjøres i samråd med arkitekt og landskapsarkitekt i
detaljprosjektet. Monteres i henhold til leverandørens anvisninger. Nedløpsrør må være dimensjonert slik at
vann ikke hoper seg opp og renner over.

266 Himling og innvendig overflate
Himling inne og ut e er beskrevet under dekker og for innvendige overflater dessuten angitt i romskjema.

269 Riving av yttertak
På hovedbygget rives eksisterende tak - kledning og evt . tekking opp på taktrobord. Dessuten rives dagens
takrekker og evt . beslag rundt gjennomføringer. Evt . oppbyggede kasser på taket som ikke lengre vil være i
bruk rives også, f . eks . oppbygg for luftekanaler.

27 Fast inventar
Fast innredning, utstyr som krever teknisk tilslutning eller spesiell plass fremgår a v plantegnin ger. Det skal ved
detaljprosjektering sikres samsvar mellom innredning og bygningstekniske/ tekniske løsninger.

Høydeplassering av utstyr må tilpasses bruken og avklares med byggherre ut fra års - trinn på de som
fortrinnsvis kommer til å benytte seg av innr edningen.

For lette renhold skal reoler, skap og tilsvarende utstyr enten ha tett sokkel mot gulv, være vegghengt eller
alternativ ha hjul. Løsning tilpasses bruk av rom og utstyr.

Fast utstyr som benytte EL må leveres med lavt energiforbruk A for hvitevar e samt A++ eller bedre for
kjøle/frysapperater.

271 Murte piper og ildsteder
Dagens murte pipe beholdes, overflaten sparkles og males.

273 Kjøkkeninnredning
For alle kjøkkenløsninger henvises det til Byggforsk og Universell utforming av publikumsbygg . Alle krav til
kjøkkenløsninger gjelder både i ordinære kjøkkenrom, og andre rom som innredes med kjøkkeninnredning.

Alle kjøkkenløsninger må ha solid utførelse med høytrykkslaminat i dører og skuffefronter. Alle håndtak skal
være lange, soli de bøyler av rustfritt stål , festet med gjennomgående skruer. Benkeplater skal være i
høytrykkslaminat med avrundet forkant. Nedfelt kum for underliming.

Det skal benyttes innbyggingsløsninger for komfyrer, oppvaskmaskiner og mikrobølgeovner. Hvitevarer av god
kvalitet for profesjonelt bruk og lang levetid.

Mellom kjøkkenbenk og overskap, bak vaskerenner, servanter, vasker etc. skal veggfelt være dekket med
Våtromsplater fra henholdsvis kjøkkenbenk og golv og opp til 50 cm over nevnte utstyr samt min. 30 cm ut til
hver side. Tett overgang mot vegg for å forhindre vannsøl.

Generelt for alle rom med benkeplater / overskap: Under alle overskap skal det være lyslister. El stikk monteres
på vegg under overskap ca. 1,1 m over golv.

Avløp for vask og opplegg for oppvaskmaskin, nødvendig strømtilkobling for kjøleskap og oppvaskmaskin skal
medregnes.

Kjøkkenenes lengde og innhold varierer etter gitte arealer. Se plantegning for omfang.

Kjøkken personalrom 2 etg.

Kjøkkeninnredningen: Fronter av moderne glatt design med benkeplate (farger velges av arkitekt).
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Bakvegg mellom kjøkkenbenk og overskap monteres våtromsplater . F ormat og farge avklares med
arkitekt/byggherre.

Innredningen består av benkeskap med heldekkende benkeplate med underlimt vaskekum. Overskap montere s
over hele kjøkkenbenkens lengde med unntak av der det er høyskap. Kjøkkenet skal inkludere høyskap med
integrert kombiskap kjøle/frys, stekeovn og micro i høyskap samt underskap med integrert oppvaskmaskin
koketopp med innebygd ventilator i overskap ( koo rdineres med VVS). Alle dekksider og foringer i tilsvarende
materiale som kjøkken frontene.

Kjøkkeninnredningen skal inneholde skuffeseksjon med innredning i øverste skuff, vaskeskap(skuffeskap) med
avfallssortering under vask. Overskap skal ha tett dør og være sidehengslet.

Hvitevarer av god kvalitet for innbygning, kjøle/fryse skap og oppvaskmaskin skjult bak fronter tilsvarende
kjøkkeninnredning. Ovn og micro med synlig front i børstet stål.

Materialer kvaliteter:

Alle flater skal være lette å rengjøre og tåle daglig bruk av rengjøringsmidler.

Det skal inkluderes for belysningslist innfelt underkant overskap.

Øvrig tilkobling av vann og elektrisitet mv. medtas og er beskrevet av VVS og EL i andre kapitler.

Mini kjøkken LOSA

Det leveres minikjøkken med kj øleskap og vask på LOSA areal jf. plantegning.

Bakvegg monteres det våtromsplater opp til 1500 med mer høyde over gulv.

274 Innredning og garnityr for våtrom/ garderobe
Generell innredning alle toaletter.

Speil over servant, med underkant maks 0,9 m overkant minst 2,1 over gulv. Speil for barn monters lavere, p å
samme måte som servant. Må avklares under detaljprosjektering.

Alt fastmontert utstyr til toaletter og våtrom må være etter teknisk forskrift og m onteres iht. Universell
utforming med hensyn til luminanskontrast og plassering. Se Byggforskserien 379.201 Toaletter for ansatte og
publikum. 6.61 67.

Dispensere for såpe monteres over vaskvask for drypp. Papir og avfallskurver skal være veggmonterte, til passet
papir og s å peleveranse. Toalettbørste skal være veggmontert.

På HC - wc medtas veggmontert armstøtter på begge sider

Type og plassering godkjennes av byggherre før montering.

275 Garderobeskap
Totalentreprenør skal levere og montere skap for oppbevari ng av tøy og sko i garderober, samt system for
opphenging av tøy og sko i v å tgarderober.

V å tgarderobe

Å pne skap med sittebenk for barn monteres på vegg. Sittehøyde skal være tilpasset små barn.
Oppbevaringsmodul skal leveres i høytrykkslaminat med stålrør / netting i bunn for sko og kroker i rustfritt stål .
Laminat i valgfri farge. Garderobeløsning skal ha sko hylle, hylle for luer/votter, 3 hodet roterbare opphengs
kroker. Hver enhet har mål 300 x300 mm, ca. høyde ca. 1500 mm. Antall i henhold til plantegnin ger.

Tørkeskap i v å tgarderobe . Det skal monteres 2 stk . , ca . mål 600 x 600 mm, H 1900 mm tørkeskap med avsug i
hver av v å rtromsgarderobene. Kvalitet til bruk i offentlig skole. Sikkerhet i varetas ved barnesikker startsperre
og magnetisk kant på dør. Tørkeprogram som stopper når klær er tørre. Isolerte dører for stille drift og robust
design. Uttrekkbare hengere for enkel br uk.
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Elevgarderober . I garderober skal oppbevaring ha skap med sittebenk for barn, monteres på vegg der det er
mulighet, samt frittstående øy på hjul. Sittehøyde skal være tilpasset barn i de tre nivåer. Oppbevaringsmodul
skal leveres i høytrykkslaminat. L aminat i valgfri farge. Hver enhet har mål 300 x 300 mm, ca. høyde 1700 mm.
Antall i henhold til plantegninger.

Lærergarderobe 3. etasje, g arderobe Losa, skap i inngang og på kontor 1. etasje. Oppbevaringsskap skal
leveres i solid utførelse skrog med dører i høytrykkslaminat, kroker i rustfritt stål . Laminat i valgfri farge.
Garderobeskap skal ha skohylle, hylle, samt roterbare opphengskroker . Inkl. skaplåser . Hvert skap har mål 300
x 550 mm, ca. høyde 1800 mm. Monteres på vegg. Antall i henhold til planteg ninger.

276 Fast inventar spesialrom
Sløyd

Fast inventar er en del av annen entreprise, men det gis timepris på montering

Kunst og håndverk:

Fast inventar er en del av annen entreprise, men det gis timepris på montering

Det monteres s tor utslagsvask med slamfanger .

Musikkrom

Fast inventar er en del av annen entreprise, men det gis timepris på montering

Naturfag

Fast inventar er en del av annen entreprise, men det gis timepris på montering

Multirom:

Fast inventar er en del av annen entrepri se, men det gis timepris på montering

Undervisningsrom

Fast inventar er en del av annen entreprise, men det gis timepris på montering

277 Skilt og tavler
Skilting og merking er i hovedsak en byggherreleveranse (Egen IARK entreprise) . Dette innebærer at byggherre
f.eks. skal levere dørnummer, romnavn (hvis det er ønskelig), infotavler, foliering utover det som er beskrevet,
retnings - og etasjeanvisere og all annen type skilting og merking iht. gjeldende type byggverk i TEK17.
Totalent reprenør skal kun medta det som er eksplisitt beskrevet, men må medregne noe koordineringsarbeid
og samkjøring mtp. lik utførelse av leveranse. Det forutsettes at byggherreleveransen av skilting og merking er
på plass før søknad om midlertidig brukstillate lse/ferdigattest.

Det medtas t aktil e ledelinjer i børstet stål fra innganger og frem til heis samt frem til H C - grupperom i hver
etasje. Dessuten medtas fare - og opppmerksomhets markering ved trapp og kontrastmarkering på trappnese.

279 Riving av fast inventar
På hovedbygget rives all fast inventar som byggherre ikke har demontert for gjenbruk.

På Losa rives eksisterende kjøkken og garderobemøbler.

28 Trapper

281 Innvendige trapper
Innvendige trapper får ny kledning med gulvbelegg, samt overga ngsbeslag eller list ved overgang oppbrett/
veggkledning
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Ny trapp til grupperom i LOSA fra skolen etableres. Trappen bygges opp med lette materialer (tre, isolasjon og
bygningsplater) samt gulvbelegg.

282 Utvendige trapper
Mellom skolegården og parkeringsa realet, under arkader /husrekken etableres terrengtrapp med
vanger/støttemur og rampe . Ca . lengde er angitt på tegningsgrunnlaget, men tilpasses terreng og prosjekterte
høyder. Trapp og rampe støpes i betong.

Vegg/Spilevegg fungere som rekkverk og det monteres håndlister i rustfri stål.

Trapp markeres taktilt med felter oppe og nede.

Det etableres fotskrape r grube r av betong med rist utenfor alle innganger til bygget. Fotskrape r grube r skal
dreneres.

283 Ramper
D et medtas etablering av en ikke universell utformet rampe ved bi - inngang til skolen. Rampen bygges opp med
lette men solide materialer (tre, isolasjon og bygningsplater) samt gulvbelegg.

Utvendig medtas en universell utformet rampe med vanger ved LOSA i ti lknytting til hovedtrapp . R ampen
utføres i betong.

285 Tribuner og amfier
Det plassbygges amfi i multirom og i garderobe 1 - 4 klasse. Oppbygging med lette men solide konstruksjoner
(Tre, isolasjon og bygningsplater) samt gulvbelegg i opp og inntrinn.

286 Baldakiner og skjermtak
Det etableres arkade / husrekke fra skolen til samfunnshuset som vist på konkurransegrunnlagets tegninger.
Disse er beskrevet i lag med yttervegger/ kledning og tak/ tekking og utvendig himling. Evt .
overgangsbeslag/listverk mot tilknyttede konstruksjoner skal være inkludert.

287Andre rekkverk, håndl ist og fendere
De to hovedtrapper og ny trapp til LOSA får nytt rekkverk av stål lakkert i valgfri farge samt håndlister av rustfri
børstet stål. Dessuten monteres det håndlist ved trappene samt på vegg ved amfiet .

289Riving av trapper /støttemur
Utvendig e støttemurer og trapp er til skolen .
Balkong og rømnings trapp fra SFO (Nye arealer for LOSA) .
Innvendig t rapp fra dagens bibliotek og opp til loftet rives .

29 A Andre bygningsmessige deler
Bygningsmessige hjelpearbeider

Bygningsmessige hjelpearbeider for alle tekniske fag medtas. Herunder bygningsmessige hjelpearbeider fo r
VVS og el /data - anlegg. Dette omfatter innstøpinger, hulltakinger, føringsrør, spikerslag, utvendige grøfter etc.

29 B Riving av administrasjonsbygg
H ele administrasjonsbygget og vestibylen rives inklusiv tekniske anlegg , grunnmur , støttemur er , utvendige
platter /trapper og gjerde / bom mellom adm.bygg og samfunnshus. De t henvises til miljøsaneringsbeskrivelsen.

All r ivearbeider for skolebygni ng som skal rehabiliteres tas med under de andre bygningsdel skapitlene.
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3 VVS - installasjoner (RI V)

30 Generelt
Det skal leveres komplette VVS tekniske anlegg for prosjektet. Anlegget skal oppfylle alle krav til tekniske
bestemmelser etc. slik det fremgår av de generelle bestemmelser for prosjektet samt etterfølgende. Det skal
medtas komplette anlegg inkl. levering, montering, kvalitetskontroll og funksjonskontroll.

VVS - tekniske anlegg skal prosjekteres ut fra gjeldende lover, forskrifter og standarder.

Installasjonene dimensjoneres ut fra byggets og funksjoners behov og etterfølgende kravspesifikasjon. Klima og
komfortkrav skal oppfylles ved en samordnet prosjektering og utførelse av de ulike tekniske anlegg samt
byggets konstruktive og arkit ektoniske utforming.

Totalentreprenøren er ansvarlig for at klima og funksjonskrav oppfylles. De leverte installasjoner skal oppfylle
kravene i hhv. Arbeidstilsynets veiledning, best. 444, TEK/ REN, Tek 17.

Arbeidene skal utføres som Rent, tørt bygg.

Luft mengder skal økes utover anbefalt friskluftmengde dersom det er nødvendig for å gi et godt inneklima,
samt for å opprettholde krav i klimatabell til operativ temperatur.

Totalentreprenøren har ansvar for all prosjektering, fabrikasjon, produksjon og montas je, samt anmeldelse til
offentlige myndigheter, koordinering og andre forhold av betydning for gjennomføring av alle installasjonene.

Sammen med tilbudet skal det leveres en beskrivelse av det VVS - tekniske anlegget.

De VVS - tekniske installasjonene skal ut formes og dimensjoneres iht. krav som stilles fra offentlige myndigheter
og Byggherren. Følgende dokumentasjon legges til grunn for prosjekteringen:

- Gjeldende bygningsforskrift med tilhørende veiledning

- Gjeldende tekniske standarder og forskrifter

- Arbeidst ilsynets veiledning nr. 444 «Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen»

- Tek 17

- NBI Byggdetaljer

- Norske kommuners sentralforbund «Normalreglement for sanitæranlegg»

- Våtromsnormen

- NS - EN 12845:2015+A1:2019 Faste slokkesystemer Automatiske sprinklersystemer Dimensjonering,
installering og vedlikehold

Dimensjoneringsgrunnlag

Følgende tabeller danner grunnlaget for dimensjonering av VVS - anleggene.

Tabell 1 - Temperatur

Betegnelse Temperatur (oC)
Utetemperatur – min. - 24
Utetemperatur – maks. 2 4
Utetemperatur – årsmiddel. 1, 9
Innblåsningstemperatur - luftbehandlingsanlegg 17 - 22

Varmt tappevann 60
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Tabell 2 - Friskluftbehov

Betegnelse Luftskifte (m3/h)
Personer 26 pr. pers.*
Gulvareal (byggematerialer) 5 pr. m2 **

*Normal personventilering.

**Emisjonsfaktor for byggematerialer kan reduseres dersom det benyttes godt dokumenterte materialer med
liten forurensning til luften.

Tabell 3 – Kanaldimensjonering

Betegnelse Maks. try kkfall pr meter (Pa/m)

Maks

Grenkanaler i rom 1,0
Fordelingskanaler på etasjenivå 1,0
Sjaktkanaler og kanaler i teknisk rom 1,0 men ikke over 6,0 m/s

Generelt benyttes som motstand i kanalnett at trykkfall ikke skal overstige 1,0 Pa/m ved dimensjonering av
kanaler. For aggregat benyttes maks. hastighet på 2,5 m/s i aggregatets tverrsnitt

Tabell 4 Ytelseskrav

Betegnelse Krav:

SFP - faktor < 1,5
Temperaturvirkningsgrad > 80%
Dimensjonerende nedbørsintensitet,10 års 0,02 l/s m² 1)
1) I henhold til nedbørsintensitet oppgitt av Meteorologisk institutt.

T abell 5 – Temperatur kurser varmeanlegg

Betegnelse Temperatur tur/retur

Maks

Radiatorkurser 55/40oC.
Ventilasjon 55/40oC.

VVS - anlegg skal dimensjoneres for å tilfredsstille flg. romklimakrav

Styring av romtemperatur og ventilasjonsgrad tilpasses aktuell bruk og behov. Dette skal hensyntas ved
energiberegninger.

Lydkrav ifølge NS 8175 - 2019 , klasse C.
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Tabell 1.6 – Romklima typiske rom

Romtype Lufttemperatur i rom [0C] Max. Luft -
hastighet [m/s]

Friskluft -
behov

Lydnivå

dB

Min.
operativ

temp.
vinter

Max. operativ

temp.
sommer

I oppholdssone

Lp,A,T <

Møterom 21 26 0,15 Kfr Tabell 2 28

Kontor 21 26 0,15 Kfr Tabell 2 33

Kantine 21 26 0,15 Dim. etter
belastn.

33

Musikkrom 23

Arkiv/lager 21 26 - Avtrekk 38

Toaletter 22 26 0,2 Avtrekk 35

Dusjrom 23 26 0,2 Avtrekk 35

Lager 19 26 - Kfr Tabell 2 38

Merking skal utføres i ht tverrfaglig merkesystem (TFM) fra Statsbygg.

Krav til renhet i luftbehandlingsanlegg

Følgende generelle krav til renhet til innv. luftberørte flater i ventilasjonsanlegg skal oppfylles:

Overflater etter sluttfiltrering EU 7 (kanaler og ventiler)

Støvdekkefaktor maks 5 %

Støvdekkefaktor måles iht . retningslinjer fra Nordisk Rengjøringsprosjekt; med BM - Dustkollektor og
gel - tape analyse. Rapport skal fremlegges.

Ferdigmelding og overlevering

Før overlevering skal totalentreprenøren oversende skriftlig ferdigmelding for sine arbeider.

Følgende dokumen tasjon skal følge ferdigmeldingen:

• Protokoll fra tetthetsprøving luft og vannsystemer
• Protokoll fra innregulering luft og vannsystemer
• Protokoll fra innregulering automatikkanlegg
• Protokoll fra igangkjøring og funksjonskontroll vvs systemer
• Egenkontrollskj ema iht. prosjektets kvalitetsplan
• Underlag for samsvarserklæring til el - installatør
• Drifts - og vedlikeholdsinstruks
• Brannteknisk dokumentasjon
• As - built tegninger.

Eksisterende forhold.

Totalentreprenøren pålegges ansvaret for å foreta nødvendig befaringer og kartlegge forhold på tomt .
Det medtas kartlegging av alle ledninger og kabler i grunn samt alle kummer.
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Tetthetsprøving av rørnett

Samtlige rørledninger skal tetthetsprøves, rapporter utarbeides.

Tetthetsprøving av kanalnett

Totalentreprenøren skal ut føre tetthetsprøving av kanalnett og aggregater i hht NS 3421. Rapporter
fremlegges

Innregulering av væskemengder i røranlegg

Det skal framlegges innreguleringsprotokoller med ventilnummer, ventildimensjoner., prosjektert
mengde, innregulert mengde, ventil posisjon, avvik og evt. kommentarer.

Toleransekrav +20%/ - 0% av beregnet verdi.

Innregulering ventilasjonsanlegg

Det fremlegges komplette innreguleringsprotokoller, utføres iht. NBI anvisning.

Toleransekrav +15%/ 0% av beregnet verdi.

Innregulering av automatikkanlegg

Totalentreprenøren skal innregulere og funksjonskontrollere alle automatikkfunksjoner.

Rør - og ventilasjonsentreprenør skal delta sammen med automatikkentreprenør.

Prøvene skal omfatte:

• Funksjonskontroll
• Kontroll og dokume ntasjon av innstilte verdier
• Kontroll av motorvern
• For innregulering og prøving utarbeides protokoll iht . NBI anvisning.

Funksjonskontroll

Totalentreprenøren skal kontrollere at alle komponenter og utstyr fungerer som forutsatt iht.
ytelseskrav.

Etterkontr oll av inneklima

Tiltakshaver vil i reklamasjonstiden kontrollere at romklima er innenfor de oppsatte grenser ved
dimensjonerende belastninger.

Dokumentasjon ved tilbud

For VVS - tekniske installasjoner skal følgende dokumentasjon fremkomme i tilbudet:

Oppga ve med produkt/ komponentspesifikasjoner for tilbudt utstyr.

Systembeskrivelse av de tekniske anlegg med angivelse av system, komponentvalg, kapasitet, tekniske
data, fleksibilitet, varmegjenvinning etc.

Total varmekapasitet tilbudt.

Total luftmengde på sy stem/pr system og aggregatfordeling

Fabrikat luftbehandlingsaggregat(er) og type/ størrelser iht. luftmengder.

Prosjektering

Generelt

Totalentreprenøren skal ivareta komplett prosjektering for samtlige anlegg. Prosjektering skal utføres
av firma med nødven dig godkjenning. Det stilles krav om koordinert og komplett prosjektering for alle
fagområder.
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Plan - og snitt - tegninger skal utføres ved bruk av DAK i målestokk 1: 50 og i tillegg med nødvendige
detaljer i større målestokk.

Beregninger

Det skal utføres:

Komplette varmebehovsberegninger iht. NS - EN12831, som grunnlag for dimensjonering av
varmeanleggets effektbehov. Internlaster for bygget skal ikke medregnes i varmebehovsberegningen.
Tilluftstemperatur for ventilasjon skal settes til 18ºC ved gjen nomføring av varmebehovsberegning.
Overkapasitet for heving av temperatur etter nattsenkingsfunksjon skal fremkomme i beregningene.

Komplette luftmengdeberegninger som grunnlag for dimensjonering av kanaler og luftfordelingsutstyr.

Energiberegninger iht N S 3031:2014 og SN/TS 3031:2016. En er gimerking skal som minimum
tilfredsstille Tek 17 .

• Evaluering mot forskriftskrav Tek 17
• Dimensjonerende sommersimulering lokalt klima hele bygget under ett.
• Dimensjonerende sommersimulering lokalt klima, sør og vestfasade på romnivå.
• Dimensjonerende vintersimulering lokalt klima hele bygget
• Varighetskurve effekt kjølig og oppvarming

Opplæring

Brukere og driftspersonell skal av totalentreprenøren opplæres i drift og vedlikehold av de tekniske anlegg.

31 Sanitæran legg
Sanitæranlegget skal omfatte alle innvendige og utvendige rørføringer for ivaretakelse av forbruksvann ,
sprinkler, spillvann og overvann.

Oppvarming av tappevann skjer via varmeveksler tilknyttet varmepumpeanlegget.

Beredersystemet plasseres i teknisk rom i underetasjen . Anlegget skal legionellasikres.

Temperatur på varmtvann s forbruk skal tilpasses slik at det ikke er skoldefare. Dette gjelder spesielt på
barnetrinnet.

Sanitæranlegget skal utføres iht. gjeldende forskrifter.

Rørføringer skal hvor det e r mulig legges skjult. Her benyttes godkjent rør - i - rør system. Vannfordelerskap skal
ha mulighet for avstengning, og skal ha avløp til rom med sluk.

Fordelerskap plasseres sentralt slik at varmt vann ved ethvert tappested oppnås senest 10 sekunder etter
fø rste tapping.

Kaldtvann, varmtvann føres frem til utstyrsenheter på hvert plan. V armtvann sirkulasjon føres frem til alle
fordelerskapene . Omfang og utstyrsplassering iht. arkitektplaner.

Det skal medtas tilknytning av utstyr beskrevet i romfunksjonsskjem a og beskrivelser. F.eks. kjøkken,
vaskemaskiner m.fl.

Absolutt alle nødvendige komponenter til et sanitæranlegg skal være medtatt, selv om det ikke er beskrevet i
denne tekst.

Riving av rørledninger

Alle gamle rørledninger , med tilh ø rende utstyr , rives .

Unntak er rør ledninger for oljefylling til olje kjelen og varmeledninger for tilknyttet av oljekjelen t il det nye
varmeanlegget.
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Bunnledninger meisles opp og fjernes for å gi plass for nye b unnledninger. Eksisterende bunnledninger som
ikke er i veie n kan terses i alle ender.

Vannforsyning
Vannforsyningen skal dekke behovet for varmt og kaldt tappevann samt brannskap .

I tillegg skal det etableres et vanninnlegg for sprinklervann, fra utvendig 225mm vannledning, med kum og
tilbakeslagsventil, tilpasset kommunale og offentlige krav og forskrifter. (Se utvendige anlegg)

Det etableres et vanninnlegg tilknyttet eksisterende DN100 vannledning med avstengning, filter, vannmåler og
reduksjonsventil. Plassering skal avklares og godkjennes av byggherre.

Avstengningsventiler monteres slik at hensiktsmessig avstengning av kurser kan foretas.

Lekkasjesikring iht. bygg e teknisk forskrift.

Kaldtvannsledninger isoleres med neopre ncellegummi og varmtvannsledninger isoleres med mineralull med
alu.folie.

Varmtvannsberedning
Varmtvannsberedningen skjer med forvarming av inngående tappevannet m ed varmeveksler fra
varmeanlegget foran varmtvannsberederne . Vamtvannsberedere skal ha el - ba tteri for reservekapasitet og
temperatursikring mot legionella.

Utstyr
Det benyttes generelt standard, hvitt sanitærutstyr, toaletter som vegghengte innbygningstoaletter. Kummer,
utslagsvasker etc. skal være i rustfri utførelse. Alle armaturer skal være h andsfri med te r mostat.

Alle dusjbatteri leveres med trykkstyring og termostat. Alt utstyr skal ha lokale avstengningsventiler.

Alle armaturer skal leveres med keramiske skiver.

Utstyr medtas i henhold til tegning. I tillegg skal det tas med utekraner i fø lgende posisjoner:

• Ved port til underetasjen, mot nord .
• Mellom portene til Losa og 5 - 7 klasse
• Mellom portene til 1 - 4 klasse og 8 - 10 klasse
• Ved inn gang på Vestveggen.

Overvann
Eksisterende utvendige takn e dløp og drenering føres i dag inn på eksisterende drenskum som ligger under rom
007.

Det etableres en ny drenskum med tilknytning til kommunalt ledningsnett.

Nødvendige avløpsledninger fra taksluk medtas og føres via ny drenskum inn på kommunalt nett.

Stakeluker avsettes ved trekning er og/eller der det måtte være nødvendig av hensyn til effektiv s taking; for
øvrig etter myndighetenes bestemmelser.

For opplegg og stakeluker som blir liggende i sjakter, skal det leveres kvadratiske i nspeksjonsluker.

Ledninger over grunn skal legges i MA - kvalitet. Rørene skal om nødvendig kondensisoleres (med cellegummi).
For bunnledning benyttes sort PVC. Alle lufteledninger skal kondensisoleres.

Ledningene skal være selvrensende og dimensjonert for største sannsynlige vannmengde.

Det skal medtas ak u dren renne med rustfri kjørester k rist og avløp foran port til underetasjen .
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Det skal etableres fotskraperist foran innganger og det skal legges avløp fra gruber under skraperister . Disse
tilknyttes ledningsnett for overvann.

Det skal likele des legge s opp for avløp fra arkaden/ husrekken , avmerket på Ark. tegninger.

Spillvann
Avløp (MA - kvalitet) føres i sjakter ned til bunnledning som legges i rødbrun PVC.

Stakeluker avsettes ved tre kninger og/eller der det måtte være nødvendig av hensyn til effektiv staking , for
øvrig etter myndighetenes bestemmelser. For opplegg og stakeluker som blir liggende i sjakter, skal det leveres
kvadratiske inspeksjonsluker. Ledningene skal være selvrensend e og dimensjonert for største sannsynlige
vannmengde.

Ledningsnett

Alle rørgjennomføringer skal tettes estetisk for lyd eller branngjennomgang .

Alle spillvanns og evt. overvannsledninger over gulv legges av MA - rør og deler. Unntatt fra dette er avløp ov er
gulv fra servanter og utslagsvasker etc.

Alle avløpsstammer skal føres til lufting over tak og avsluttes ned godkjent hatt. Plassering og antall avklares
med arkitekt.

Alle vertikale ledninger fra etasjene skal ha stakemuligheter på nederste plan. Stak elukene skal være
tilgjengelige med åpningsbare luker.

Avløpsrør fra utstyr skal utføres skjult i vegg.

Hovedvannledninger legges av kobberrør. NB: Ledningsnettet skal være tilgjengelig og inspiserbart i henhold til
gjeldene retningslinjer. Rør til utstyr legges som skjult anlegg og fortrinnsvis av type rør - i - rør med bokser som
er VSK - sertifisert. Eventuelle avvik fra dette skal godkjennes av byggherre og skal i så tilfelle være i forkrommet
utførelse og klammer likeså.

Det skal tas hensyn til ekspansjon i rørnettet, og alle ledninger skal sikres mot frostpåvirkning.

Tekniske installasjoner skal ikke svekke brannmotstanden til branncellebegrensende bygningsdeler.

Armatur
Det medtas stoppekraner i anlegget for effektiv avstenging av seksjoner ved feil i anlegget. Stoppekranene skal
være kuleventiler. For øvrig skal det være ventiler av type ballofix foran hvert utstyr for enklere service.

Vannskap skal leveres merket med k ursfordeling med stoppekraner på inntaksledningene (VV+KV i hvert skap.
Det skal være avstengningsmulighet på hver enkelt kurs. Alle øvrige stoppekraner monteres på en slik måte at
de er tilgjengelig og evt. merket dersom de er skjult over himling.

T appek raner skal være i frostsikker utførelse og dimensjonen èn tomme. Tappekran skal ha kuleventil montert
foran for enkel utskifting/vedlikehold.

Armatur i sanitærutstyr skal være ettgrepsarmatur med keramiske skiver og skoldesperre i henhold til vanlig
stand ard. Dusjarmaturer skal være trykkstyrte. Servantarmaturer i HC - WC leveres med lang arm, HC - utgave .

Utslagsvasker skal ha vegghengt blandebatteri med etthåndsgrep og vendbart munnstykke.

Kjøkkenarmatur skal ha høy buet tut og tilkobling for oppvaskmaskin.

Slokkeutstyr skal være godt synlig og merkes med plogskilt i tillegg til merking på enheten. Brannslanger skal
være plassert slik at de kan nå alle arealer/rom. Brannslanger med 25m lang slange innfelt i vegg. Brannslanger
skal ikke plasseres i trapperom. Brannklassifiserte brannskap benyttes i brannklassifiserte vegger.

Tekniske rom skal utstyres med godkjent slokkeutstyr. Det skal tydelig merkes hvor slokkeutstyret er plassert.
Skiltene må være etterlysende(fotoluminiscerende) eller belyst med nødlys.
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De t skal monteres rustfrie sluker med metallrister i dusjrom og andre våtrom. Type sluk tilpasses valgt
gulvløsning. Alle sluker leveres med luktsperre/ uttørkningssikring. Alle HCWC - rom skal ha sluk.

Det skal leveres sirkulasjonsledning for varmtvann med p umpe. I sirkulasjonsledningen skal det monteres
reguleringsventiler for innregulering av sirkulasjonsledningen. Rom med VV - bereder, og andre tekniske rom
skal ha tappekran med varmt og kaldtvann samt utslagsvask og sluk.

Det monteres vannmengdemåler med ut gang for SD - anlegget på det varme og kalde tappevannet. For
vannmengdemåler varmt tappevann må det sikres at måler kun teller forbruk og ikke teller med vann i
forbindelse med varmtvannsirkulasjon. I tillegg monteres termometer på kaldt - og varmtvannsside og
temperaturfølere med utgang til SD - anlegg.

Utstyr
Benyttet materiell skal være av anerkjent fabrikat. Det skal velges godt utprøvde produkter hvor reservedeler
kan leveres lenge.

Sanitærutstyr i bygningen som servanter og klosett er beregnet i hvitt san itærutstyr porselen, med mindre
annet er oppgitt i arkitektens beskrivelse.

Der det er tegnet veggklosett, leveres slike. Servanter i HC - WC leveres i HC - utførelse. Klosett i HC - WC skal ha
forhøyet skål(institusjonsmodell) og det skal være hel sarg under k losett.

Alle HC - WC skal utformes i henhold til offentlige retningslinjer mht plassering av utstyr. Klosettsete skal være i
hardplast. Det skal være muligheter for montasje av HC - armstøtter på alle klosett. På HC - klosett medtas HC -
armstøtter.

På sløyd og a lle klasserom skal det være vaskerenner. Vaskerenner skal være i børstet stål og ha bakplate.
Hjørner skal være utstyrt med «bumper» - beskyttelse. Lengde 1200, 2 armaturer.

Utslagsvasker skal være i rustfri utførelse og leveres med bøtterist .

På kjøkken sk al det medtas tilknytning av alt sanitærutstyr beskrevet av arkitekten. Det dette omfa tter
tilknytning av vann og avløp for oppvaskkummer, oppvaskmaskiner , vaskerenner, servanter, vasker etc.

I Lærerværelse i 2.etg skal det medtas tilknytning av vann og avløp f o r benkbatteri , oppvaskkum og
oppvaskmaskin .

For øvrig skal alt utstyr som vises på arkitekttegninger, eller er beskrevet i denne beskrivelse medtas i
rørentreprisen.

I BK tilknyttes moppevaskemaskin og vaskemaskin. Lofilter/lokasse etableres og avløp/gulvbrønn
dimensjoneres for at begge maskiner skal kunne tømmes samtidig.

Det monteres sluk med luktfri vannlås og rustfri sl u krist i søppelrom i kjeller.

Isolasjon

Kalde rør isoleres med cellegummi for å forhindre kondens. Varme rør isoleres med mineralull for å begrense
varmetap. Tykkelse avhenger av rørdimensjon, produsenters anbefalinger følges.

Brannisolering utføres iht . gjeldende forskrifter, samt opplysninger i brannrapport fra brannrådgiver.

32 Varmeanlegg
Orientering

Det skal installeres et komplett, v annbårent varmeanlegg i bygget for oppvarming, ventilasjon og varmtvann.

Anlegget skal dekke kravene stilt i TEK17.

For å tilfredsstille kravene til energidekning installeres et vannbåret lavtemperaturanlegg.
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Temperaturområde 55/40, som utekompenseres med følgende lavere tur temperaturer når utetemperaturen
stiger.

For varemottak, aggregatrom og søppelrom etableres opp v arming for å holde området frostfritt

Det etableres et varmepumpeanlegg, basert på varme fra fjellbrønner. Gir muligheter for direkte kjøling fra
fjellbrønnene som gir tilbake føring av varme til fjellbrønnene.

Fjellbrønnanlegget dimensjoneres etter effektuttak. For å unngå at temperaturen i brønnparken synker over
tid, installeres en tørrkjøler. Ved lufttemperaturer over 5 - 10°C kan varme hentes fra tørrkjølere. Om sommeren
kan tørrkjøleren føre varme ned i brønnene slik et en vedlikeholder energibalansen.

Varmepumpen dimensjoneres for 50% av maks effektbehov. Dette vil gi en årlig energidekning på ca. 90% for
varmebehovet.

En ny El - kjele skal dekke 100% av effektbehovet og skal dekke spisslasten ved de laveste utetemperaturene og
som sikkerhet ved utfall av varmepumpen.

Det forutsettes at bygget oppvarmes med radiatorer.

Sikkerhet:

For å sikre kritiske funksjoner ved strømutfall skal det installeres et nødstrømsaggregat.
For var meanlegget må dette dekke sirkulasjonspumper, automatikk og oljebrenneren.
For å dekke varmebehovet ved strømutfall skal eksisterende oljekjel og oljetank benyttes. Pipen er kontrollert
og funnet ok.

Oljekjelen må derfor tilknyttes varmeanlegget, men er ik ke tillat benyttet uten ved strømutfall når
nødstrømsaggregatet starter.

Elektrisk gulvvarme forutsettes installert i utvendige gruber v ed innganger, vf, og under port iht. kap. 45.

Det monteres vannbehandlingsanlegg for rensing på varmeanlegget.

Det skal vedlegges en beskrivelse av varmepumpeanlegg med fjellbrønner .

Varmesentral

Varmepumpe

Bygget utstyres med 2 like store varmepumper for produksjon av varme.

For varmepumpe gjelder NS – EN 378 og Norsk Kuldenorm siste utgave.

På bakgrunn av myndighetenes miljøkrav vises det spesielt til kapittel 3 i Norsk Kuldenorm med de spesielle
begrensninger loven stiller for bruk av klorholdige medier.

COP min. 3.0 ved full drift

SCOP min. 3.0

Avgitt effekt min. 50% av dimensjonerende effekt v ed DUT

Brønntemperatur ved avgitt effekt 0ºC for varmepumpe med brønn

Tur/returtemperatur til varmeanlegg 57ºC/52ºC

Kuldemedium R134a*

Max lydeffektnivå 63 dB(A) (EN12012 og EN1803741)

Kapasitetsregulering Varmepumpens pådrag skal som et minimum kunne
kapasitets reguleres i området 20% - 100%. Minst en av
kompressorene skal være frekvensstyrt.
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*Det forutsettes bruk av R134a, R410a eller andre R - nummererte kuldemedier beregnet for ønsket
temperaturarbeidsområde og med ODP=0, samt GWP lik eller bedre enn R134a). Klorholdige
kuldemedier skal ikke benyttes.

Utstyret skal leveres med støyisolering hvis det er risiko for at støy (både luftstøy og vibrasjonsstøy) i naborom
er over kravene. Kompressordelen vibrasjonsdempes med gummioppheng mot stativ.

Det skal leveres belgrør i trykkrør og sugerør. Sugegassakkumulator for hver kompressor. Suge - , væske og
trykkstoppventiler. Automatisk oljeretursystem med reservoar, oljeutskiller, nivåbrytere. Væsketank skal være
maksimalt 80% full når hele fyllingen er på væsk etank. Ved overlevering skal tanken være 30% full under drift.

Separate høy - og lavtrykkspressostater med manuell reset og alarm for høytrykks/lavtrykkspressostat. Separat
motorbeskyttelse for kompressor, kuldebærerpumpe og varmebærerpumpe. Indikering på f rontpanel for utløst
alarm.

Aggregat skal være utstyrt med nødvendig sikringsautomatikk. Ved feil på en kompressor skal de andre
fortsette å gå dersom resten av systemet er i orden.

Anlegget skal være utstyrt med termisk flowswitch i rørene som sikrer vann sirkulasjon før oppstart (start/stopp
fra flowswitch) på varm og kald side for vann/vann.

Aggregat skal installeres med pumpesirkulasjon på varm side med konstantmengdepumpe ved 5ºC
temperaturdifferanse for hver varmepumpe via en akkumulatortank, vha. Sirk ulasjonspumpe innebygd i
varmepumpen. Tilkoblet varmeanlegget via akkumulatortanken. Akkumulatortanken utjevner ulike
sirkulasjonsmengder i varmeanlegget og for varmepumpene. Ved flere varmepumper kjøres varmepumpene i
sekvens med alternering basert på dri ftstid i perioder der bare en er i drift. Regulering vha. Frekvensstyrte
stempel eller scrollkompressorer.

Varmepumpen(e) skal levere varmen til varmeanlegget og integreres med EL - kjel som
spisslast/reservevarmekilde. Styring, regulering og overvåkning av anlegget skal integreres med byggets SD -
anlegg. Det forutsettes at varmepumpe leveres med kommunikasjonsprotokoll mot SD - anlegget slik at alle
signaler blir integrert på SD. For systemet må det leveres en isolert akkumulatortank til varmepumpekretsen.
Den ne må dimensjoneres slik at varmepumpen kan starte og stoppe normalt ved lave belastninger. Fra
varmepumpen legges varmeledninger frem til varmestokken og tilknyttes returledningen før el.kjele.

Automatikken skal regulere effektpådrag av varmepumpe og el k jele i sekvens etter varmeanleggets behov.
Varmepumpen(e) skal regulere etter anleggets turvannstemperatur med pådragskontrollfunksjoner ut fra
utgående temperatur og returtemperatur på varmepumpen. Settpunkt for temperatur justeres fra SD - anlegg.
Anlegget skal automatisk justere seg iht. utekompensert kurve for turtemperatur på anlegget. Kurven skal
kunne settes opp med mist 4 knekkpunkter.

Automatikken skal konstant tilpasse nødvendig hastighet på kompressorene ut fra varmebehov, samt alternere
drift mell om kompressorene.

Regulering av tilskudd fra EL - kjel skal gjøres ved hjelp av 0 - 10V signal fra automatikken som styrer
varmepumpen.

Automatikken skal inneha mulighet for direkte oppkobling via nett mot fabrikk eller leverandørs driftstekniker
for service og vedlikehold.

Alt utstyr skal starte automatisk etter strømbrudd (strømblink). Varmepumpene skal, foruten nødvendige trykk
og temperaturfølere for driftssikkerhetsovervåking, ha minimum ha følgende temperaturfølere innebygd:

• Inngående temperatur fra energibrønner.

• Utgående temperatur til energibrønner.

• Inngående temperatur fra varmeanlegg.
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• Utgående temperatur til varmeanlegg.

• Inngående temperatur fra hetgassanlegg.

• Utgående temperatur til hetgassanlegg.

Videre skal det mot varmepumpen medleveres og monteres turvannføler og uteføler.

I tillegg til komplett instrumentering av aggregat, leveres termometre for tur/retur i kursen kondensatorsiden.

I forbindelse med varmepumpen skal det etableres et webgrensesnitt for var mepumpen som gjør det mulig for
entreprenøren eller leverandøren av varmepumpen og koble seg til for å drive feilsøking og feilretting ved
eventuell service eller feil på varme pumpen.

Det skal leveres et komplett anlegg for varmepumpesystemene, tilsvarende som for varmeanlegg. Dvs. at det
må etableres stengeventiler, innreguleringsventiler etc. tilsvarende spesifikasjon for varmeanlegg slik at man
oppnår et komplett system for varmepumpesystemet.

Varmepumpen skal leveres med innebygde sirkulasjonspumper fo r både fordamper og kondensatorside.
Kjølebærer: Ethylenglykol.

Brønner med kollektorsystem

Som varmekilde benyttes fjellbrønner, kombinert med en luftvarmer (tørrkjøler) som utnyttes når
lufttemperaturen overstiger 5 grader Celsius.

Gjeldende myndighetsk rav vedrørende energibrønner og minimumskravene for

Stålforinger og tetninger mot fjell og jord skal oppfylles i henhold til NS 3056.

Boring av vertikale energibrønner, inklusive bunnlodd, kollektor fylt med Ethylenglycol. Brønnen avsluttes så
lavt som pr aktisk mulig, men minimum 0,5 m under marknivå med et plastlokk. Lengde og antall brønner
bestemmes av byggets energi og effektbehov. Det må tas hensyns til brønnens effekt og energikapasitet slik at
man ikke får nedkjøling av brønnene over tid. Brønnene m å dimensjoneres for å dekke hele byggets årlige
energibehov, som krever flere brønner enn for dimensjonering etter effektbehovet. For å redusere antall
brønner skal Fjellbrønnanlegget dimensjoneres etter effektuttak. For å unngå at temperaturen i brønnpark en
synker over tid, installeres en tørrkjøler. Ved lufttemperaturer over 5 - 10°C kan varme hentes fra tørrkjølere.
Om sommeren kan tørrkjøleren føre varme ned i brønnene slik et en vedlikeholder energibalansen.

Nødvendig antall brønner er entreprenørens ans var og skal oppgis i tilbudet.

Det legges PE100 SDR17 ø40x2,4 preisolerte kollektor - rør fra brønnene til samlekummer. Kollektorene skal
være fylt med Ethylenglycol. Fra hver samlekum går det separate rørføringer til samlestokk i teknisk rom.
Samlekummene skal være komplett med: TA - ventil og kuleventil for hver brønn, utlufting og kjøresterkt lokk.

Ledninger fra samlekummene til fordelingsstokken legges av samlerør type PE100 SRD17. Fra fordelerstokken
til varmepumpens fordamper legges syrefaste stålrør AIS I 16L. Rørledningene isoleres som kalde rør.

Det skal leveres et komplett anlegg for brønnene, og tørrkjøleren med frekvensstyrt sirkulasjonspumpe, i tillegg
til varmepumpenes interne sirkulasjonspumper. Ekspansjonssystem, filter, mikrobobleutskiller, blandekar for
vann/glykol med pumpe osv. slik at man oppnår et komplett system for brønnsystemet.

Tørrkjøleren skal ha EC - vifter.

På kald side merkes alle rørstrekk med brønn nr og kollektorlengde. Samlerørene merkes med kum. nr og
tur /retur.

Det skal foretas en utlufting og innregulering av systemet for energiopptak, fra energibrønner til samlekummer.
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Alle brønner og samlekummer innmåles etter kommunenes retningslinjer.

Ledninger, ventiler og utstyr merkes etter kommunens retningslinj er.

EL - Kjel
El - kjele dimensjoneres for 100% av byggets effektbehov, og skal fungere som spisslast/reservekraft for
varmepumpen. Ved feil på automatikk/regulering skal det være mulig å sette el - kjelen i manuell styring og stille
inn turtemperatur direkte p å el - kjelen. Pådrag på elkjel styres av automatikken på varmepumpe eller SD -
anlegg. Elkjelen skal være utstyrt med sikkerhetstermostat. Innkobling av kjelens effekt skal reguleres i minst
20 steg. Regulering av tilskudd fra EL - kjel skal gjøres ved hjelp av 0 - 10V signal fra automatikken som styrer
varmepumpen.

Energiregistrering

Det installeres energimålere og automatikken som skal omfatte energimåling på el - forbruk i varmepumpen
inklusiv alle komponenter og innebygde pumper, energiopptak fra brønnpark, avg itt energi til varmeanlegget
og reell/momentan COP utregning.

Termometer og følerlommer

På hovedstokk og på alle kurser skal termometre i tur - og returledning. I tillegg skal det være termometre før
og etter varmepumpe, el.kjele, varmevekslere og varmebatt eri etc. Termometer skal plasseres ved hver giver
som er tilkoblet SD - anlegget. Det skal benyttes søyletermometer med følerlengde tilpasset rørdimensjonen.

Følerlommer for regulerings - og overvåkningsutstyr skal tilpasses følerlengde/ - dimensjon, strømnings forhold
etc.

Manometer
Manometrene skal være glyserinfylte med hus med diameter minimum ø100 mm og nøyaktighet klasse 1.0
eller bedre. Det skal være avstengningsventil foran hvert manometer.

Pumper utstyres med manometer for avlesing av differansetrykk.

V ed påfyllingsplass for vann skal driftsmanometer vise varmeanleggets vanntrykk (merket maks, min,
blåsertrykk). Det skal også monteres manometre over varmevekslere, filter, og andre større
enkeltkomponenter med større trykkfall.

Ventiler, luftepotter og in speksjonsluker
På alle hovedkurser og opplegg, samt fordelingskurser i etasjene, monteres avstengningsventiler. Utstyr som,
elektrokjel, mikrobobleutskillere, pumper og varmevekslere skal ha avstengningsventiler før og etter. Utstyr
skal kunne avstenges og utskiftes ved fullt vanntrykk på anlegget.

Sikkerhetsventiler plasseres direkte etter hver varmekilde i anlegget.

Sikkerhetsventiler som er tilkoblet glykol - systemer skal føres med rør tilbake til tank, mens sikkerhetsventiler
tilkoblet vannsystemer føre s med brutt avløp til sluk. Ledningene til sluk skal avsluttes over sluket, slik at ev.
vann som renner ut fra sikkerhetsventilen lett kan oppdages.

Tilbakeslagsventiler monteres der det er behov for dette.

På alle kurser skal det benyttes konstant differe nstrykksregulator (for eksempel STAP - STAD ventiler).

Innreguleringsventiler skal monteres for å få en god varmefordeling på anlegget.

Det skal også monteres i hver hovedkrets/stokk for å kunne måle vannmengder.

Vannpåfylling må være lett tilgjengelig, og utføres med både kuleventil og tilbakeslagsventil. Ekspansjonskaret
må kunne stenges ut fra rørnettet med kuleventil, og være enkel å tappe ned.

Alle høypunkter utstyres med stengeventil og manuelle luftepotter.

Alle lavpunkter utstyres me d uttak og stengeventil for avtapping.
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Vakuumutlufter
Luftutskillere av type vakuumutlufter skal benyttes både på kald side og i varmeanlegget.

For varmeanlegget skal vakuumutlufteren kobles opp mot følgende funksjoner:
Vakuumutlufter
Trykkvedlikehold,
Ekspansjon,
Luft/gass utskiller,
Automatisk etterfylling,
Vannbehandling,
Utskille partikler og sedimenter, også magnetitt,
som type AirSep eller tilsvarende.

Renseanlegg
For varmeanlegget skal det leveres et renseanlegg knyttet mo t vakuumutlufteren eller som type EnwaMatic
eller tilsvarende.

Ekspansjonsanlegg
For de ulike lukkede system (varmeanlegg, brønnkrets, beredersystem etc.) skal det installeres et
Ekspansjonssystemet dimensjoneres og leveres iht. NS 12828. Karet skal dimens joneres etter anlegget og
dekke ekspansjonen i rørnettet, vekslere, gulvvarmesløyfer, varmebatterier, kjeler etc. Ekspansjonskaret skal
dimensjoneres for temperaturvariasjonen av hele påfyllingen fra +6 ºC til + 95 ºC.

For kjølesonen fra - 10 til + 20 ºC.

Varmeanlegget skal ha automatisk påfylling, med kuleventil, kikkran og tilbakeslagsventil. Vannpåfylling skal
ikke monteres på ekspansjonsledningen. Det skal monteres en vannmåler på påfyllingsledningen.

Glykolanlegget skal alltid påfylles/etterfylles med ferdig blandet vann/glycol med tilpasset pumpearangement
og utstyr for dette.

Anlegget kan med fordel styres via vakuumutluftersystemet

Filter
Foran varmevekslere skal det monteres filter i anlegget.

Kompensatorer
Ved tilkopling av pumper og annet maskinelt utstyr der det er fare for at vibrasjoner fra utstyret kan forplante
seg i rørnettet, skal det benyttes kompensatorer. Kompensatorer skal også benyttes der lengdeutvidelser av
rørnettet ikke kan avledes naturlig i retningsendring er eller lyrer.

Pumper
Større sirkulasjonspumper (over 5 kw) skal være i utførelse med tørre, helkapslede motorer. Mindre pumper
kan være våtløpere. Pumper med varierende mengde skal kapasitets reguleres med frekvensregulering.
Differansetrykk tur/retur på anlegget styrer pådraget på pumpen. Det skal fortrinnsvis benyttes EC - motorer
med 0 - 10 V hastighetsregulering.

Alle pumper skal dimensjoneres for full vannmengde. Pumper skal være merket energiklasse A og plasseres i
turledning. Pumper skal være av anerkj ent fabrikat. Alle pumper leveres med aktuell ytelse i midlere
kapasitetsområde og skal ha integrert trykkstyring.

For hovedpumper skal det monteres to pumper i parallell.

Kurspumper utføres som enkeltpumper.

Varmevekslere
Det skal tas ut varmevekslere a v type motstrøms plateveksler. Uttas for vann som medium på både primær og
sekundær side. I teknisk rom skal varmeveksler isoleres med isolasjonen som har hard plastmantel.

Ledningsnett
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Røranlegg skal dimensjoneres for et maksimalt trykkfall på 100 Pa/m.

S tokk i varmesentral eller varmefordelinger skal dimensjoneres for maksimal vannhastighet på 0,3 m/s.

I teknisk rom fordeles varmen til varmebatterier i ventilasjonsaggregater, varmtvannsberedere, radiatorkurser
og eventuell gulvarmekurser.

Rør med diamete r >= DN50 legges av stålrør NS ISO 4200. Øvrige ledninger legges av galvaniserte pressfitting
rør og deler. Alt hjelpemateriell skal rustbeskyttes og males. Varmeledninger trykkprøves ved 6 bar.

Manuelle lufteanordning i alle høydepunkt på rørstrekket m/s tengeventil og 10mm rustfritt avløpsrør til gulv.
Stengeventil for uttapping/drenering på de laveste punkter i anlegget.

Alle rørføringer skal framføres over himling. Føringer på vegg og langs gulv skal ikke forekomme annet enn til
utstyr montert på ytter vegg.

Rør ute i anlegget isoleres der disse er skjult over himling eller synlige rør over 15mm. Synlige rør over 15mm
skal isoleres med mineralull med plastkapsling. Synlige koplingsrør til radiatorer eller evt. fordelere etc skal ikke
isoleres.

Armatur

Alle varmekurser samt utstyr forsynes med avstengningsventiler, nødvendige innreguleringsventiler og
luftepunkter.

Det skal medtas stoppekraner i anlegget for effektiv avstengning av seksjoner ved evt. feil i anlegget.
Stoppekranene på turrørene skal være kuleventiler med forlenget spindel der det er isolerte rør. For å holde
konstant trykk i de enkelte rørstrekk skal det monteres STAD - STAP ventiler på de enkelte kursene ut fra
samlestokken. Det skal være avstenging før og etter alt utstyr som kan kreve sen ere service. Anlegget utstyres
med filter og automatisk lufteanordning i tillegg til manuelle luftinger på høydepunkter ute i anlegget.

Utstyr

Alle nødvendige komponenter for betjening av varmeanlegget medregnes.

Radiator og konvektorer

Radiatorer skal være lette og rengjøre og med utførelse som hygieneradiator. Radiatorer og konvektorer skal
være vegghengte. Plasseres fortrinnsvis under vinduer der det er mulig. Radiatorer og konvektorer skal være
pulverlakkert og ripesikker i standard h vit farge. Radiatorer skal ha oppheng som tåler en vertikal kraft på 1000
N. Radiatoren skal ta kalderas og skal ha en bredde som minimum dekker hele vinduets bredde. Det skal
monteres radiator under alle vindusflater. Det skal være tilkomst for rengjøring rundt radiator. Radiator
monteres med underkant 150 mm over gulv og bakside 70 mm fra vegg. Radiator skal være utstyrt med
forinnstillbar returventil og tilhørende deksel/kopp som sikrer denne.

Konvektor langs glassfasade skal være i glatt utførelse og ti lpasses sprosseinndeling i glassfasade. Det skal
hensyntas at skillevegger kan etableres med modulsystem 2400 mm uten at dette utløser flytting/ endring av
konvektor. Maks høyde topp konvektor 260 mm og innbyrdes avstand slik at rørstrekk kan ligge fortløp ende i
veggbrakett. Det skal benyttes veggkonsoll.

Ventilaktuator for regulering av varme skal monteres på rør over himling i rom. Det skal være en ventilaktuator
pr rom, så for rom med flere radiatorer styres disse fra samme ventil. Det skal etableres ste ngeventiler for
radiatorer pr rom, slik at man kan stenge av kun et rom mens resten er i normal drift ved vedlikehold/arbeid på
anlegget.

Isolasjon

Varmeledningene skal isoleres med mineralull - skåler. For skjult rørføring skal det benyttes rørskåler med
al uminiumsfolie. For synlige rørføringer, for eksempel i varmesentralen og i verksteder skal isolasjon mantles
med plastmantel.
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Alle innreguleringsventiler og avstengningsventiler i energisentral/ ventilasjonsrom forsynes med demonter - /
remonterbar isolasjo n, - standard isolasjonsprodukt egnet for formålet.

Alle rørledninger, flenser og armaturer i røranlegget, skal isoleres for å forebygge varmetap. Samtlige varme
overflater som pumper, utskillere, armaturer, flenser etc. skal isoleres med spesialputer/tilpa sset isolasjon.

Isolasjon av varmeinstallasjoner utføres i henhold til NS12828.

Det skal ikke brukes isolasjon av cellegummi på varme rør. Kalde rør isoleres med cellegummi.

Glykol - anlegg

For alle glykol - kretser leveres blandekar og pumpe for påfylling av glykol/vann. Alle glykolsystemer skal leveres
komplett med ekspansjon, sikkerhe tsventiler, filter, mikrobobleutskiller etc.

Det skal monteres vannbehandler.

Frostsikring av kollektorvæske I fjellbrønnene, skal gjøres med en blanding av 35 volum % ethylenglykol og 65
% vann. Det skal benyttes glykol beregnet for industrielle kjøle - og varmeanlegg. Bilfrostvæsker fra
oljeselskapene og teknisk sprit skal ikke benyttes. Anlegget skal i energisentral ved påfyllingspunkt, tydelig
merkes med påfylt glykoltype, fabrikat og mengde.

Rørsystemet må renses, eventuelt nøytraliseres og spyles, for å fjerne beskyttelsesbelegg, glødeskall,
avleiringer og korrosjon, før oppfylling.

33 Brannslokking

Sprinkling

Bygget skal fullsprinkles iht. NS - EN 12845. Sprinkleranlegget skal kobles opp mot byggets brannalarmanlegg.
Sprinklersentral skal være enkelt å f inne frem til med god skilting.

I lave rom (under trapp etc.) skal sprinklerhoder sikres med gitter, eventuelt skal det brukes skjulte
sprinklerhoder. Prosjekterende må påse at det er tilstrekkelig vannkapasitet og trykk i området.

Brannslanger
Bygget utstyres med nødvendig antall brannslanger i skap ihht. krav i byggeforskrift og stedlige brannvesens
krav. Alle arealer skal dekkes av slanger med maksimal lengde på 30m. Brannskap skal ikke plasseres i
trapperom.

Slokkeutstyr for øvrig
Pulverappar at (evt. CO2) 6 kg monteres der vann er uegnet som slokkemiddel.

Slokkeutstyr merkes godt med fluoriserende skilt, fortrinnsvis plogskilt.

36 Luftbehandlingsanlegg
Det skal installeres balanserte luftbehandlingsanlegg med filtrert og forvarmet luft. Venti lasjonsrom er plassert
på loftet, hvor det er forutsatt 2 stk ventilasjonsaggregat.

Eksisterende ventilasjonsanlegg for Losa skal beholdes for ventilering av Losa, med nødvendige
kanaltilpasninger for reviderte romløsninger.

Det skal velges en luftinntaksløsning som gir lavest mulig temperatur på inntaksluft ved solpåvrkning .
Luftinntak skal sikres mot inndriving av snø, og skal plasseres slik at utvendige forurensinger ikke trekkes inn i
bygg. Inntakskammer/snefelle skal utføres som våtrom med sluk/trakt i laveste punkt, og med varmekabler i
gulv for snøsmelting. Det skal være luke for tilgang til inntakskammeret.

Luftmengder prosjekteres etter gjeldende retningslinjer for arbeidsplasser, Arbeidstilsynet.
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Forurensinger fra kjøkken, sløyd, naturf ag mm . ivaretas av separate avtrekk. Den ordinære ventilasjonen i disse
rommene må tilpasse seg når separate avtrekk er i bruk.

Det må hensyntas at det skal være 15 % reservekapasitet på alle luftbehandlingsanlegg. Kanaler må også
forberedes for dette.

Bal ansert ventilasjon kan suppleres med noe overstrømning fra sekundære rom hvis forholdene for øvrig ligger
til rette for det. Dette gjelder i hovedsak wc - rom, vaskerom, kjøkken og andre rom som skal ha undertrykk.

Rom som skal kunne slås sammen eller deles opp, må være planlagt slik at det blir riktig luftfordeling ved begge
forhold.

Behovsstyrt ventilasjon, VAV på klasserom og andre større rom som har variabel personbelastning skal styres
via CO2- nivå og temperatur. Dette er mer inngående beskrevet under automasjonskapittelet.

Heissjakt ventileres og trapperom røykventileres via takluke. Tekniske rom ventileres. Søppelrom skal ha
avtrekksvifte i yttervegg , med utvendig hette. Det etableres separat avtrekk fra varem ottak.

NS 8175:201 9 definerer krav til lyd nivå fra tekniske anlegg. Støymålinger som viser at støykrav er tilfredsstilt,
skal legges inn i FDV - instruksen.

Motorstyrte spjeld, innjusteringsspjeld og varmeventiler skal tydelig indikere åpen / lukket posisjon. Det skal
også være lett for ikke fagman n å fastslå spjeldenes posisjon.

Kanalanlegg skal ha rense - og inspeksjonsluker i et slikt omfang at det er praktisk å overvåke anleggets
hygieniske tilstand. Bruk av endelokk i kanalgrener istedenfor bend kan regnes som inspeksjonsluke. Likeledes
vil till uft - og avtrekksventiler, hvor strupeinnsats kan tas ut for kanalrens, også gi gode inspeksjonsmuligheter
når det benyttes fiberoptiske hjelpemidler.

Kanalanlegget skal legges opp slik at det er mulig å foreta pålitelige luftmengdemålinger under innreguler ing og
funksjonskontroll.

Alle nødvendige komponenter, utsyr etc. for komplett luftbehandlings - og fordelingsanlegg skal være medtatt.
Selv om det ikke er beskrevet komponenter som er en selvfølge så skal de likevel prises og være med i tilbudet.
Alle besk revne funksjoner skal ivaretas.

Lydsmitte mellom rom skal ikke forekomme.

Riving av ventilasjonsanlegg

Alle gamle ventilasjonskanaler og tilhørende anlegg rives.

Unntaket er eksisterende ventilasjonsanlegg for Losa . Anlegge beholdes med nødvendige kanaltilpasninger for
reviderte romløsninger.

Kanalnett

Kanaler i galvanisert stål monteres og det påføres det nødvendig antall spjeld og lydfeller som er nødvendig for
å ivareta krav til lyd og innregulering. Fortrinnsvis skal velges sirkulære kanaler, men ved aggregat og steder der
det blir liten plass kan det benyttes rektangulære kanaler.

Eventuelle synlige kanaler skal males i to strøk blank mal ing, hvit farge.

Det skal ikke benyttes fleksible kanaler.

Kanaler skal være rengjort for fett, olje etc. før de monteres. Alle kanaler og deler skal oppbevares på
byggeplass slik at de ikke blir skitne. Kanaler skal ha pluggede ender, deler skal ligge i k asser eller plastsekker.
Kanaler skal plugges etter hvert som de blir montert slik at støv ikke kan deponeres i kanalene under
byggeperioden.

Ventiler skal tildekkes inntil anlegget igangkjøres. Drift av anlegget skal ikke skje i byggeperioden.
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Før overl evering skal entreprenøren måle støvdekkeprosent i kanalsystemet. Anleggene skal overleveres i ren
tilstand. Dersom målinger viser at anleggene ikke er rene vil entreprenøren bli pålagt å rense kanalene for egen
kostnad.

Renseluker skal påmonteres kanal f ør CAV - og VAV - spjeld. Renseluker skal kunne åpnes og lukkes uten bruk av
verktøy.

For kanaler som går gjennnom branncellebegrensende vegger skal oppheng ha samme brannklassifisering som
kanaler. Oppheng med patentbånd/hullbånd tillates ikke noe sted.

Luft fordelingsutstyr/ Luftbehandlingsutstyr

Innreguleringsspjeld skal medtas slik at hele anlegget skal kunne innreguleres etter proporsjonalmetoden.
Reguleringsspjeld skal ha måleuttak. Spjeld skal merkes etter innregulering med innstillingsposisjon og mengde .
Det skal benyttes Iris - spjeld med tetthetsklasse C iht. EN 1751.

Brannspjeld skal benyttes der hvor brannrapporten tilsier det.

VAV - spjeld skal kompensere for trykkendringer i anlegget, og regulerer spjeldstillingen slik at ønsket
luftmengde opprettholde s. VAV - spjeld skal reguleres via SD - anlegget basert på CO2- føler og temperaturføler i
den oppholdssonen spjeldet regulerer. VAV/DCV anlegget skal bygges opp slik at man kan regulere trinnløst
mellom minimum (0,7m3/h) og maksimal beregnet luftmengde for rom mene. Se nærmere beskrivelse i
automasjonskapittelet. Alle CAV - spjeld skal leveres som VAV - spjeld for tilkobling til SD - anlegget.

Lyddemperne skal være utført med lydabsorberende element av mineralull med fiberduk eller syntetfiber som
hindrer fiberslipp samt kapsling av forsinket stål. Ved hastigheter over 5 m/s skal lydfeller i tillegg ha perforert
innerplate. Lydfeller plassert før ventilasjonsaggregat skal være fuktsikre. Lydfeller skal være tilgjengelige for
inspeksjon og rensing.

Det skal være lydfe ller på begge sider av ventilasjonsaggregater.

Anlegget utføres som omrøringsventilasjon.

Ventiler skal være av god kvalitet og anerkjent fabrikat, hvor dokumenterte data foreligger.

Krav til dokumentasjon: Fabrikat, type, luftmengde, kastelengde og lydda ta. Ventilene skal leveres
overflatebehandlet i en farge bestemt av arkitekt. Ventilene skal ha individuell innreguleringsmulighet og
mulighet for luftmengdemåling.

Tilluftsventiler utføres som takventiler med fordelingsbokser.

Takventiler plassert i himl ing skal være en integrert del av himlingen. Det stilles krav til
innblåsingsmønster/fordeling og det forutsettes at ventilene har tilsvarende fordelingsmønster som de mest
vanlige dyseventilene på markedet.

Avtrekksventilene utføres som runde ventiler me d sleide for små luftmengder, og rister med kammer for større
luftmengder .

Inntaks - og avkastutstyr skal dimensjoneres for lave hastigheter. Luftinntak og avkast skal plasseres slik at
«kortslutning» unngås.

Eventuell kombihatt skal ha smådyrsnetting og le veres lakkert i farge avtalt med arkitekt.

Eventuelle jet - hetter skal dimensjoneres med et trykkfall så lavt som mulig, maks 50 - 60 Pa.

Alle kjøkken skal ha separate avtrekkshetter med vifte og kanal ut til det fri. Utseende og utførelse skal
tilpasses kjøkkenleveranse. Fettfilter skal installeres og kanalen skal kunne rengjøres i hele sin lengde. Avtrekk
fra komfyrer skal også brannisoler es i hele sin lengde, også i sjakter med mindre sjaktene har riktig brannklasse.
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Det etableres sentralt avtrekksanlegg på naturfagsrom med punktavsug på hver arbeidsplass, fleksibel, leddet
arm. Samme type avsug monteres på Forberedelse - rom. Forberedelse - rom skal ha plass til varmeskap, så
avtrekk fra dette må medtas.

Det medtas egne avtrekksanlegg for malingsarbeider, tekstilfarging og keramikkovn.

Komplett sponavsug med filter/syklon etableres for båndsag, pussemaskin og gjærsag .

Utstyr for luftbehandli ng

Ventilasjonsaggregater etableres i tekniske rom og skal ha reservekapasitet på 15 %. Kanaldimensjoner må ta
hensyn til dette. Ved reservekapasitet skal krav til SFP oppfylles.

Årsgjennomsnittlig SFP - faktor skal være mindre eller lik 1,5 kW/(m3/s).

Gjen vinningsgrad på roterende varmegjenvinner skal være min 8 5 %.

Aggregater skal ha EC - vifter.

Aggregat skal ha vannbårne varmebatterier for ettervarming. Varmebatteriet skal være tilknyttet varmeshunt
med 3 - veis reguleringsventil og sirkulasjonspumpe. Varmesh unten skal ha en liten by - pas med en STAD 8 - 10
ventil, for å si k re varmestrømmen frem til shunten.

Aggregater skal ha vibrasjonsdemping for å redusere strukturstøy. Det presiseres i denne sammenhengen
spesielt på at aggregatene plasseres på loftet på et ga mmelt dekke. Dersom aggregatene kan plasseres over en
bærevegg , hvor nedbøyningen i dekket blir minst, vil dette bedre isoleringen mot vibrasjonsstøy.

Aggregater skal tilfredsstille krav gitt i NS - EN 13053 Ventilasjon i bygninger - Luftbehandlingsaggregate r.
Følgende krav skal tilfredsstilles:

- Mekanisk styrke i aggregatkapsling Klasse 1A
- Tetthet i kapslingen Klasse A
- Tetthet i filterinnfestingen k<1 %
- Aggregatkapslingens varmeisolering, U - verdi Klasse T3
- Aggregatkapslingens varmeisolering, kuldebroer Klasse TB3
- Kapslingen skal være oppbygd med galvanisert inner - og yttermantel med mellomliggende

mineralullisolasjon eller tilsvarende.

Samtlige funksjonsdeler skal ha inspeksjonsdører. Alle inspeksjonsdører skal være utført med solid
sidehengsling og inspeksjon svindu. Lukke - og låsesystemene skal være justerbare for å oppnå maksimal tetting.
Aggregatdelene skal ha innvendig belysning med ferdig lagt kabel frem til koplingsboks på utsiden av
aggregatet. Batterier, filter, varmegjenvinnere og vifter skal være utdr agbare på skinner.

Varmegjenvinnere må ikke resirkulere forurensninger i uteluften.

Det skal velges filter tilpasset geografisk beliggenhet, forurensning i uteluften og målsetting om et godt
innemiljø. Aggregatfilter skal være av kassettype med engangsmedi um, lang filterpose. For hvert aggregat
medregnes Magnehelic manometer for filter på hhv. tillufts - og avtrekksside. På tilluftssiden skal det monteres
filter kvalitet EU7. For avtrekksside monteres filter av kvalitet EU7. Aggregatet skal ha pollenfilter.

Vifter skal være frekvensstyrte og ha vibrasjonsdempende oppheng.

Aggregater tetthetsprøves ved et prøvetrykk på 400 Pa, tetthetsklasse B.

Det skal kreves oppriss av aggregat i tilbud og følgende data skal oppgis:

- Navn/nr.
- Typebetegnelse
- Luftmengde ved 100, 50 og 10 % luftmengde
- Trykkfall i aggregat ved 100, 50 og 10 % luftmengde
- Trykkøkning på vifter ved 100, 50 og 10 % luftmengde
- Effektbehov vifter ved 100, 50 og 10 % luftmengde
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- SFP faktor for anlegget
- Lydeffekt til kanalnett
- Lydeffekt til ute

Innreguleringsrapporter

Anleggene innreguleres etter normale standarder. Rapport skal fremlegges for godkjenning før overlevering, og
denne skal vedlegges drift - og vedlikeholdsinstruks.

Styring av Ventilasjonsanleggene under brann. Dett e stiller krav til brann - bypass. Se øvrige krav som skal
oppfylles i utarbeidet brannkonsept for Kjøllefjord skole.

Isolasjon for luftbehandling

Termisk isolasjon av neoprencellegummi, 19 mm, påmonteres inntaks - og avkastkanal.

Isolering av varme kanaler med mineralull med alu.folie.

Rundt inspeksjonsluker skal isolasjonen enkelt kunne tas av. Kanaler skal kun isoleres utvendig.

Isolering skal utføres iht leverandørens anvisninger og skal håndverksmessig vært godt utført.

Fri mineralull skal ikke benyttes noe sted.

Brannisolasjon påføres der det er påkrevet ifølge brannprosjekteringen.

3 7 Kjøling
For å utnytte kjølekapasiteten fra brønnene, skal det legges kjøleledninger fra teknisk rom frem til
kjølebatterier i ventilasjonsaggregatene. Videre skal det eta bleres kjøleunit for kjøling av rom for server og
hovedtelefordeler. Kjølingen skal ikke skje via varmepumpen, men direkte fra brønnene.

Kjølebatteriene og kjøleuniter vil dermed bli kjølt med Vann/Ethylenglykol - blandingen.

Dette gir tilnærmet gratis kjøli ng, som samtidig gir et varmeteknisk tilskudd ved tilbakeføring av varme til
brønnsystemet.

Kjølekursene shuntes i varmesentralen og beregnes for +7/12 ° C i tur og retur.

Rørtyper og trykkfall, som for varmeanlegget , enemtuelt vurderes ledninger av PE100 . I kjøleanlegget
hensyntas at det benyttes ethylenglykol som i brønnene.

Alle kjølebatteriene skal ha pumpesirkulasjon og temperaturregulering via 3 - veis shuntventil.

Alle ventilasjonsaggregatene må ha kondensavløp via vakuumvannlås til sluk.

Det må også monteres kondensavløp for andre kjøleuniter.

Isolering
Kjøleledningene kondensisoleres med neoprencellegummi av tilstrekkelig tykkelse.

3 8 Vannbehandling
Installeres ifm varmeanlegg

39 A Andre VVS - installasjoner
Tilbyder spesifiserer installasjoner som ikke er beskrevet foran, men som er nødvendige for å få et komplett
bygg.

39 B Elektro og automasjon
Alle aggregater leveres med innebygget automatikk.
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Det skal etableres et automasjonsanlegg som skal styre alle VVS systemer og der byg gets generelle
datakommunikasjonsnett brukes.

Se kapittel 56 for automatisering.
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4 El - tekniske arbeider

40 El - kraft generelt
Alle anleggsdeler skal prosjekteres og utføres i henhold til prosjektets konsept og tekniske spesifikasjoner.
Arbeidene skal omfatte komplette elektro - og teletekniske installasjoner i hele bygget tilpasset de forskjellige
bruksområder. Elektrodelen omfatt er alle elektroarbeider fra dimensjonering via prosjektering frem til
komplett ferdig bygg med utstyr montert, innregulert, testet og idriftsatt .

Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro er ikke beskrevet særskilt, men skal tas med i nødvendig og
komplet t omfang iht. totalentreprenørens leveranser.

Siste utgaver med veiledning av følgende forskrifter/normer legges til grunn:

- Heisanlegg

- NEK 400:201 8 . Elektriske lavspenningsinstallasjoner

- TEK17

- NS 3931: Elektroinstallasjoner i boliger

- NS 3926: Visuelle ledesystem for rømning

- Lyskulturs veiledninger

- Tegninger tilhørende prosjektet

- Brannkonsept

- NS - 11001 - 1: Universell utforming

- Øvrige vedlagte dokumenter til prosjektet

Dokumentasjon over utstyr skal leveres som en del av detaljprosjektet.

Dokument asjonen skal inneholde tekniske datablad og brosjyremateriell.

Generelt om utførelsen
Alle installasjoner skal fortrinnsvis utføres som skjult anlegg.

Anlegget skal utføres på en slik måte at det ikke produserer elektromagnetisk støy som påvirker annet uts tyr
eller gir elektromagnetisk stråling som er uønsket i rom for varig opphold.

Alle installasjoner skal ta hensyn til møbleringsplan og å ikke oppta unødvendig veggplass . K omponenter skal
samles i samme område der dette er hensiktsmessig, f.eks med stikko ntakt, lysbryter og sola v skjermingstyring i
samme ramme ved dør. Dette gjelder også termostater.

Merkesystem
Tverrfaglig merkemanual (TFM) legges til grunn for merking av komponenter og filer. Levetiden for benyttet
merkeutstyr skal minimum tilsvare levet iden for det merkede utstyret.

Elektrosymboler skal være iht. N EK 144

Kabler skal minimum merkes på følgende steder:

- Inne i fordelingen

- På begge sider av vegg – gjennomføringer / brannskille

- Ved endepunkt / tilkoblingspunkt

- Ved hver rørende / røravgang for trekkerør
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- Øvrige krav til merking som skal ivaretas:

- Hovedmerking i front på fordelinger og sentraler med graverte skilt som skrues fast.

- Ledere fargemerkes (med plaststrømpe) som for samleskinner.

- Komponenter i fordelingene skal merkes iflg. strømveisskjema.

- Sikringer, kontaktorer og brytere på samme kurs skal ha samme tallkode.

- Signallamper, måleinstrumenter, betjeningsbrytere og andre betjeningsorganer skal ha merking utført i
klartekst.

- Komponen tmerking skal utføres med graverte skilt. Merketape med varig tekst kan evt. etter avtale
benyttes i spesielle tilfeller.

- Merkeskilt må ikke festes til utskiftbare komponenter, lokk, deksel, kapsling etc.

- Referansemerking til fordeling/kursnr. for tilførse lskabler på stikkontakter og fast tilkoblet utstyr.

Prosjektering:
Før montering av det elektriske anlegget påbegynnes skal det utarbeides fullstendige arbeidstegninger og
komplette enlinjeskjema for alle fordelinger og systemskjema for ekomtekniske insta llasjoner. Alle
komponenter og kabelanlegg skal være inntegnet.

Dokumentasjon (FDV) skal inneholde tekniske datablad, kortslutningsberegninger (FEDBOK) av samtlige
fordelinger i leveransen, driftsinstruks, måleresultater, mv.

Arbeidet skal omfatte komplett prosjektering av elektrotekniske anlegg. I forbindelse med
detaljprosjekteringen verifiseres anlegget i henhold til NEK 400 del 6.

41 Basisinstallasjon for elkraft

Systemer for kabelføring
Det skal leveres et komplett anlegg med felles føringsveier for elkraft - og svakstrømsanlegg. Anlegget leveres
med alle nødvendige detaljer og festemateriell samt mekanisk skille mellom spenningsbåndene.
Anlegget skal utføres som skjultanlegg i tak og vegger. Det skal være tilstrekkelig beskyttet og dimensjonert for
å tåle de ytre påvirkninger. Åpent kabelopplegg aksepteres generelt ikke av hensyn til renhold og hærverk.
Åpent anlegg kan benyttes i tekniske rom. Anleggene her skal ikke utføres som åpent røranlegg. Det skal være
god tilgang for montasj e, inspeksjon og vedlikehold for alle føringsveier.
Det skal etableres kabelbroer i alle horisontale og vertikale føringsveier. Føringsveier skal være lett tilgengelig
for senere kabeltrekking. Kabler på kabelbroer skal stripses eller klamres forsvarlig til kabelbroene. Det skal
benyttes prefabrikkerte montasjeplater der det monteres utstyr på kabelbroer. Etter at kabler er lagt skal det
være 20% ledig plass på føringsveiene.

I arealer for LOSA skal mye av eksisterende vegger og tak gjenbrukes . E ksiste rende føringsveier skal gjenbrukes .
De t kan brukes utenpåliggende kabel kanaler eller minikanaler ved behov. Ingen kabler skal være montert
direkte på vegg.

Det skal benyttes kabelkanaler i rom hvor det er sannsynlig at det kan komme utvidelser og endringer i
kabelopplegget. Alle utvendige, innvendige og vertikale hjørner skal være standard fabrikkbygde deler og
eventuelle skjøtehylser etc. skal være hærverkssikret. Kanaler utføres som PVC - kanaler med innfelt utstyr og
montasjerammer. Det vil bli la gt stor vekt på nøyaktighet i alle skjøter og sammenføyninger. Der det ikke
er hensiktsmessig med kanal skal det medtas nedføringsstaver. Dette gjelder f.eks. lærerarbeidsplasser som
ikke er lokalisert ved vegg. Røranlegg overhimlinger skal festes. For rør lengder over 15m monteres
trekkebokser. Det skal ikke brukes kabelkanaler i ganger og korridorer.
Ved føringer gjennom branncellebegrensende bygningsdel leveres klassifiserte tettinger av gjennomføringer.
Disse skal tilfredsstille minst det krav som er til vegg eller dekke de går gjennom. Kabelbroer og rør føres ikke
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gjennom gjennomføringene, men avslu ttes på hver side av gjennomføringen. Rørgjennomføringer inntil 32 mm
skal ha en innbyrdes avstand på 100 mm i brannvegger. Alle rør skal brann/røyktettes. Alle gjennomføringer
med mer enn ett rør/kabel skal dokumenteres med fabrikat og et bilde som også s kal være med i FDV - en.
Gjennomføringer i lydisolerende vegger skal tettes slik at krav til lydisolasjon bli tilfredsstilt. Ved kryssing av
vegger med kanaler skal det legges inn tetningsstaver som oppfyller veggenes lydkrav og evt. brannkrav.

Systemer for jording
System for jording velges ut ifra stedlige forhold. Det skal medtas ny ringjord og fundamentjording for nye
bygningsdeler. Hovedjordingspunkt etableres i hovedtavlerommet på egne samleskinner. Jordingsanlegget
tilknyttes alle utsatte anleggsdeler.

Eksponerte bæresystemer i stål eller tilsvarende i f.m. bygget skal tilkobles med utjevningsforbindelser.
Utjevningsforbindelser for evt. ubeskyttede bærende stålsøyler skal tilkobles ringjordelektroden. Alle
tilkoblinger og avgreninger på jordwire som ikke er normalt tilgjengelig skal utføres med termittsveis.
Tilgjengelige kablinger og avgreninger utføres med C - press. Tilkobling av jord til jordskinner og utstyr skal skje
med skrutilkoblinger.

Anleggets overgangsmotstand til jord skal be regnes på forhånd og sammenlignes med sluttkontrolldata.
Rapport på beregnet og målt overgangsmotstand legges i FDV grunnlaget. Jordingssystemet skal
dokumenteres i form av egen plantegning og skjema. Videre skal jordelektrodens overgangsmotstand til jord
kontrollmåles før tilkoblingen til vann - og avløpsnett foretas. Overgangs - og isolasjonsmotstand skal
dokumenteres og anleggsfoto (digitale og fargeutskrift) av forlegning skal vedlegges FDV - dokumentasjonen.
Frakopling av jordingsledere skal bare kunne foretas ved hjelp av verktøy. Det skal være mulig å frakoble
på hovedjordingsskinne for å utføre målinger.

Jordledere og utjevningsforbindelser skal merkes på tilsvarende måte som kraftkabler

Det er ikke medtatt eget utvendig lynvern. Alle ford elinger utføres likevel med overspenningsvern som
beskyttelse mot lynoverspenninger på kraftforsyningen.

42 Høyspent forsyning
Entreprenør er ansvarlig for all koordinering med lokalt nettselskap i forbindelse med levering av anleggets
kraftforsyning, s amt nærliggende kabeltraseer osv.

43 Lavspent forsyning

Generelle krav

Utgående kabler med tverrsnitt 10 mm² og større skal kobles direkte til kontaktor/sikring uten bruk av
rekkeklemmer. Utgående kurser t.o.m. 6 mm² og signal / styrestrøms kabler tilko bles via rekkeklemmer.
Betjeningsutstyr i tavler / sentraler monteres minst 60 cm over gulv. Det skal være montert LED - lys og 1 stk.
stikkontakt 16A2p. i hver tavle. Sikringsautomatene for disse må være med C - karakteristikk.

Låsbare last/effektbrytere sk al leveres for hver fordeling, med overvåkning til SD - anlegg.

Avganger under 63A leveres som jordfeilautomater.

Fordelingen utstyres med overspenningsvern.

Stigeledningsskjema skal være laminert i plast og monteres på vegg ved tavlene.

Alle fordelin ger merkes på utsiden av dør med fordelingsnummer, spenningssystem og kun for instruert
personell. I hver underfordeling skal det monteres effektbrytere slik at fordelingen kan legges strømløs uten å
kople ut hele stigeledningen. Termografering skal utføre s ved normal belastning 1 gang etter ferdigstillelse, og
etter 1.års drift. Tiltaket skal skilles ut som en prisbærende post i tilbudet. All merking og eventuelle tekster i
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grafiske display skal være på norsk. Alle komponenter skal merkes med graverte sk ilt montert på merkeskinne,
eller på montasjeplate slik at merking ikke forsvinner ved utskifting og service. Det er derfor ikke tillatt å merke
direkte på komponent eller lokk til kabelkanal. Ledninger til komponenter og utstyr skal kunne frakobles uten
a t merkeskinne må demonteres.

Selektivitet

Det skal benyttes samme leverandør av vern for hoved - og fordelingstavler av hensyn til selektivitet og backup.
Selektivitet iht. gjeldende krav i IEC / EN, samt FEBDOK.

Dokumentasjon:

- Samsvarserklæring og testprotokoll fra tavlebygger.
- Komponentspesifikasjon.
- Kursfortegnelse.
- Hoved - og styrestrømskjema.
- Igangkjøringsprotokoll med innstilte verdier. (Motorvern, temperaturer)
- Dokumentasjonen skal inngå som en del av den samlede FDV - dokumentasjon.

System for elkraftinntak

All koordinering med trase og størrelse på inntaket skal avklares med nettleverand ør.
Dimensjoneringsgrunnlaget baseres på min 20 % reservekapasitet. Trase og forlegning av
inntakskabler/skinner skal utføres slik at dette ikke påvirker omgivelsene for elektromagnetiske felt.
Anleggsbidrag til nettleverandør betales av byggherren og b estilling av abonnement skal koordineres av
entreprenør sammen med byggherren. Det er avklart med nettselskap at det vil bli etablert en ny nettstasjon
med 400V for den nye skolen. Den nye nettstasjonen bygges i samme område som den nåværende.
Entreprenør har ansvar for videre koordinering med Nordkyn Kraftlag .

System for hovedfordeling

Systemspenning som forutsettes er 400V TN - S. Eksisterende skole er i dag 230V. Hvis noe av eksisterende
anlegg for 230V anlegg skal beholdes må det tilpasses 400V.

Hovedt avlen plasseres i eget rom i underetasje. Gulvmonterte fordelinger skal arrangeres og bygges vertikalt
med eget kabelfelt. Hovedfordeling skal ha god plass for utvidelser. Det installeres elektroniske målere for hver
energibærer (strøm, varmepumper, etc.) . Er varmeproduksjonen basert på strøm (elektrokjele, varmepumpe,
etc.) skal egen strømmåler installeres for dette. Eventuelt kan de monteres i underfordeling. Fordelingene skal
være utført som prefabrikkerte stålmodultavler og bygges etter EN60439 - 1, Form 2B. Hovedtavlen kan være
for sakkyndig betjening. Tavlen dimensjoneres for 30 % utvidelsesmulighet. Inngående effektbryter
dimensjoneres for 30 % reservekapasitet. Instrumenter, brytere og vendere utføres som innfelt montasje i
tavlefront. Alle effektb rytere, også for utgående kabler utføres som pluggbare og ha innstillbare vern både
termisk og elektromagnetisk. Tavlen skal ha kabelfelt som gir adgang til kabling fra både bunn og topp.
Fordelingens innvendige temperatur i topp av skap skal ikke oversti ge 40 °C ved full drift. Effektbrytere for
stigekabler skal ha overvåkning til SD - anlegg. Målere skal ha pulsutgang for energiregistrering til SD anlegg.
Det leveres seriemålere for naturlige avganger som ventilasjonstavler, varmepumper etc. Info om ver nposisjon
på utgående effektbrytere overføres til SD anlegg. Det etableres nettanalysator med bakgrunns belyst LCD -
display. for registrering av spenning, strøm, isolasjonsovervåkning etc., med overføring til SD - anlegg.

Utstyr for isolasjonsovervåking sk al være utbyggbar og ha lysindikering for hver kurs, potensialfri kontakt for
alarm samt viserinstrument for angivelse av isolasjonsnivå/lekkasjestrøm leveres. Anlegget sikres med
overspenningsvern og mellomvern som monteres i hovedfordeling og underforde linger. Finvern ivaretas ute
ved utstyret. Hovedtavlen skal ha pluggbare overspenningsvern i alle faser slik at det sikres mot at
lynnedslag/EMP ikke induserer større spenninger enn maks 2 kV. Overspenningsvernet skal ha indikator for
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havarert vern og enk el frakobling ved megging. Det leveres 3 stk. overspenningsvern i reserve. Det skal
avsettes plass for strømleverandørs måleromkobler.

Inntaks - og stigekabler

I hovedsak skal stigekabler fra byggets hovedtavle føres på bro frem til elsjakt, og deretter via sjakt til
elfordelere i hver etasje.. Det medtas stigere til alle underfordelinger, tekniske installasjoner, VVS anlegg, heis
etc. Det skal benyttes funksjonssikre kabler til heisanlegg og anlegg for drift ved brann iht. brannteknisk
rapport.

Kabl ene skal være godkjent for 1 kV og ha en Cu - leder til og med PFSP 4x16 mm2

Stigekabler skal dimensjoneres med 30% reservekapasitet for senere utvidelser.

Stigekabler og andre hovedstrøms kabler skal bare legges i en høyde på føringsveier.

Stigere til VVS - anlegg, varmtvannsberedere og andre tekniske installasjoner skal dimensjoneres slik at kabler
belastes maks 70 %.

Lys/stikk, VVS, heis, prioriterte laster og ev. andre spesielle anlegg skal ha separate stigere.

I dokumentasjonen skal det i tabell - fo rm fremgå hvilken kapasitet som er fremført til den enkelte fordeling,
kabeltype, kabeldimensjon, reduksjonsfaktor for forlegningsmåte, reduksjonsfaktor for ulinære laster, THD og
THDi. Det skal fremgå av dokumentasjonen at det er tatt hensyn til THD fra u tstyr tilkoblet installasjonen.
Mellom hovedtavle og til hver fordeling skal det legges 1 stk.reserverør Ø110 med trekketråd.

Fordelinger

Fordelingsskap bygges som stålplateskap i tavlekott. Plassering av tavlekott er presisert i forprosjekttegninger,
et i 1.etasje, 2. etasje og 3. etasje. Kurssikringer må plasseres slik at de er betjeningsvennlige for brukerne av
bygningen. Nøkkelsystem avklares med bruker. Tavlene bygges etter EN60439 - 1, Form 2B., og skal være for
ufagkyndig betjening. Avsatt plass for utvidelse, fysisk og effektmessig skal være min. 30 % etter ferdig
installert anlegg. Det skal være 20 % reserveavganger av relevante størrelser etter ferdig installert anlegg.
Underfordelingene deles i 3 felt, som Lys - stikk – data kurser. Stikkontakt kurser skal være minst 16A/C og ikke
belastes med mer enn 12 stk. enkeltuttak, og iht. FEL/NEK 400. Kurser til spesialrom som realfagsrom etc. som
skal ha lærerstyring skal kutte all strøm/stikkontakter i rommet, og skal kunne slås på igjen uten å måtte gå ut
av klasserommet. Kurser for lysstyring ivaretas med nødvendig moduler for SD / KNX Kurser for utebelysning
relestyres med av - på - auto funksjon med nødvendig moduler for SD / KNX. Lyskurser skal belastes maksimalt 70
%. Ingen kurser bela stes med mer enn 80 %. Stikkontaktkurser skal være minst 16 A/C og ikke belastes med
mer enn 12 stk. enkeltuttak, og iht. FEL/NEK 400. Instrumenter, brytere og vendere utføres som innfelt
montasje i tavlefront. Det skal være mulig å føre kabler inn både fra både bunn og topp. Fordelingens
innvendige temperatur i topp av skap skal ikke overstige 40 °C ved full drift.

Det medtas komplette montasje og tilkoblinger til alle driftstekniske fordelinger som, solavskjermingsanlegg
etc. Alle sentraler og tilkob linger for anlegg beskrevet i kravspesifikasjonen skal dekkes, hvor ikke annet er
spesifisert. Kontroll og godkjenninger av fordelinger medtas. For fordelinger for VVS - anlegg vises til kapittel 56
automasjon. Kontroll og godkjenning av sentraler medtas.

Kursopplegg

Det skal leveres komplett kursopplegg for alle nødvendige anlegg, både driftstekniske anlegg og alminnelig
forbruk. Det skal leveres kursopplegg og tilkobling av alle maskiner/utstyr, også det som blir levert i
bygningsmessig program.
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Det in kluderer for heisanlegg, sikkerhetssentraler m.m. medtas kabling med funksjonssikre kabler. (ref.
brannrapport). For porter, solavskjerming, elektriske dører etc. medtas kursopplegg, stikkontakt og kabling
mellom komponenter på det enkelte system. Kabelop plegg og tilkobling til branngardiner medtas. Kabling til
koblet tilførsel og utløsning av evt. røykluker trapperom.

Kabling og tilkobling av solavskjerming leveres iht. byggeteknisk beskrivelse. Alle sentralene skal kobles mot /
styres av SD - anlegg. So lavskjerming skal ha egen separat styring opp/ned for alle rom som overstyrer
automatikk. Styringsenheten skal plasseres i vertikal kanal ved skjerm i klasserom. Ellers skal den plasseres ved
lysbryter. Det skal være tydelig hvilken bryter som tilhører sol avskjerming.

Kursopplegg for alminnelig forbruk inkluderer lysanlegg, nødlysanlegg, stikkontakter og elvarme . Lys og
stikkontakter skal forsynes av separate kurser og min 16A. Utstyr skal ha universell utforming, vandalsikre og
lette å forstå og betjene. Plassering/utførelse av elektroinstallasjonene tilpasses de ytre påvirkninger de blir
utsatt for Stikkontak ter skal vær doble, og ha barnesikring. (1 stikk = dobbel stikkontakt). Stikkontakter skal
være helt innfelt i vegg for å ikke være utsatt for ytre påvirkninger. Stikkontakter og datakontakter skal
monteres over eller under bordhøyden, slik at ikke bord o g pulter kan skade kontaktene. Løsning må
koordineres med tanke på hev/senk pulter. Komfyrer og annet utstyr som representerer fare for brann
utstyres med tidsbryter og komfyrvakter. Sensor etc. for komfyrvakt må skrues fast/ ha gitter som er skrudd
fast slik at den ikke kan fjernes med håndmakt.

Det leveres nødvendige stikkontakter for blant annet :

- Rengjøringsmaskiner.
- Telerack, for routere, datautstyr, UPS.
- Korridorsoner 1 stikk pr. 7 m, +200 mm over ferdig gulv.
- I alle rom unntatt klasserom skal det monteres en enkelt stikkontakt for rengjøringsutstyr. Kontaktene

plasseres ved døren i bryterhøyde, sammen med lysbryter i de rom dette er aktuelt. I klasserom skal
dette behovet ivaretas av stikkontakt i kanal.

- Det medtas doble stikk ved speil i gar derober og WCer.
- Oppholdsarealer skal ha stikkontakter på alle møblerbare veggflater med 3 m avstand
- Undervisningsareal skal ha tilstrekkelig med stikk plassert i kanaler på vegg dimensjonert for antall

elever og lærere. Stikkontaktene skal være tilgj engelig fra alle plassene i rommet, og må være fordelt
utover hele rommet.

- Uttak for arbeidsplasser elever og lærere (se også kap. 521 Kursopplegg tele - og data)
- Kontorplasser, personalarbeidsplasser dimensjoneres med 3 stk. doble stikk pr. arbeidsplass . (1 stk. for

data - og 2 stk. for generell - kurs, som belastes med maks 5 stk. arbeidsplasser pr. kurs)
- Nødvendige stikk for serviceformål, som kopi og printere etc.
- Uttak for projektor i tak/vegg/kanal i aula.
- Uttak for skjermer.
- Uttak for teleslyn geforsterkere, mikrofonbase enheter, lydanlegg.
- I undervisningsrom monteres 2 stk. triple stikkontakter i kanal i vertikal kanel ved interaktiv skjerm og

1 stk. trippel stikkontakt over interaktive skjermer for strømforsyning til denne.

Illustrert oppset t tavlevegg undervisningsrom:

- Egne kurser til stikk til ladeskap for PCer/nettbrett i klasserom . Denne kursen skal også kunne forsyne
evt. frittstående strømsøyle ved behov. Dette skal også leveres i Aula.

- I spesialrom som kunst og håndverk, naturfag, aula, musikk, vaktmesterarealer, skolehelsetjenesten
osv. skal det medtas uttak / tilkoblinger til å dekke alle installasjoner og maskiner.

- Lærerstyring med hovedbryter styrt med nøkkel for strømforsyning til alle uttak samt maskiner inkl.
nullsp enningsutkobling medtas for sløyd, naturfag, maskinrom og annet utstyr der dette er nødvendig.

- Separate kurser til brannalarmanlegg, adgangskontrollanlegg, alle el.dører, porttelefon og
teleslyngeforsterkere.

- 1 stk. dobbel 1 - fas stikk. i alle elkraftfor delinger
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- 4 stk. dobbel 1 - fas stikk. i teleteknisk hovedfordelinger fordelt på 2 stk. kurser.
- Alle nødvendige tilkoblinger for dørautomasjon med evt. stikkontakter montert over himling.
- Alle kjøkken utstyres med stikk i henhold til byggetekniske beskriv elser for det utstyr som skal leveres.

Kjøkken skal også ha tilstrekkelig med stikkontakter for håndverktøy på arbeidsbenk.
- Stikk og uttak for øvrig virksomhet, vaskemaskiner, tørketromler, tørkeskap osv.
- Alle kjøkken utstyres med stikk for mikro , kaffe trakter og vannkoker m/tidsstyring,
- Det medtas doble låsbare stikk ved alle innganger.

Avanserte styringsenheter forutsettes å inngå som en integrert del av kablingssystemene. Anlegget utføres slik
at endringer i bruk og innredning kan utføres uten omfattende omgjøringer av kursopplegg. Det skal leveres et
buss - styringssystem type KNX, LON etc. eller en kombinasjon for styring av lys og klima i alle rom som både gir
mulighet for automatisk styring via bevegelsesdetektorer, eventuelt solavskjerming og klima i alle rom som
både gir mulighet for automatisk styring via tilstedeværelsedetektorer, tid, og signaler fra adgangskontroll og
brannalarmanlegg. For regulering og styring av belysningen benyttes DALI.

Følgende ivaretas for all DALI belysning:

• Av - /på samt dimming via digital kommando
• I områder som grupperom, møterom, realfagsrom, kontorer, aula etc. etableres brytere /

brytertablåer innfelt i vegg ved hovedadkomstdør til rommet. I undervisningsrom etableres det i
horisontal kanal ved skjerm.

• Alle lys skal styres ved tilstedeværelsesdetektor med forsinkelse med unntak av realfagsom og kjøkken
der maskiner og utstyr som medfører personfare dersom lys slås av er plassert. Alle rom utstyres med
lokal lysbryter for overstyring av den sentrale styringen . Etter et gitt tidspunkt skal styring tilbakefalle
automatisk til sentral styring.

• Alle lys i alle rom skal kunne dimmes ned til 10 % av full belysning.
• I tekniske rom benyttes standard lysbrytere AV/PÅ.
• Lyset utvendig styres av utvendig fotocelle.
• Bus system for lys skal være forriglet mot SD - anlegg.
• Oppdeling / tilpassing av lysanlegget iht. ledesystem (NS 3926) sørge for ladelys.

Betjeningsanordninger, brytere m.m. for brukere skal være plassert i høyde tilpasset rullestolbrukere iht.
universellutf orming. Anlegget utføres slik at endringer i bruk og innredning kan utføres uten omfattende
omgjøringer av kursopplegg. Avanserte styringsenheter forutsettes å inngå som en integrert del av
kablingssystemene. For mindre rom kan det benyttes lokale direkte koblede bevegelsessensorer via BUS/KNX -
anlegget.

Rom som skal kunne slås sammen med å åpne foldevegger, skal ha «foldeveggstyring» av belysningen slik at
rommene fungerer som ett eller to rom avhengig av foldeveggsbryter. I fellesarealer skal lys/klimasty ringen
deles opp i soner/områder avhengig av oppdeling og bruk.

Felles WC - rom kan styres over felles tilstedeværelsesdetektor. Tilstedeværelsesdetektor som styrer lyset kan
også styre pådrag for ventilasjon, varme og kjøling i de respektive soner/arealer.

Utløst brannalarm overstyrer lyset til alt på fullt.

44 Lys
Det skal leveres og monteres et komplett belysningsanlegg innvendig og utvendig på bygget ved alle utganger.
Anlegget skal baseres på LED teknologi. Det skal leveres og monteres lys i alle r om inkl. fordelinger elkraft /
tele, sjakter med adkomst og i aggregater etc. For regulering og styring av belysningen benyttes DALI.
Belysningsanlegget skal ivareta krav til moderne undervisningssituasjoner (variasjon av lysnivåer) og universell
utforming .
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Generelt vises til NS - EN 12464 - 1:2011 og publikasjoner fra Lyskultur, blant annet egen veileder for
Skolebelysning. Se også Forskrift om miljørettet helsevern. Av hensyn til drift og vedlikehold skal antall ulike
typer belysningsarmaturer begrenses til et minimum.

Samspillet mellom elektrisk lys og rommets karakter skal til sammen skape en visuelt god og vennlig atmosfære
hvor mennesker trives og føler seg vel. Blending må så langt som mulig unngås. Det må tas hensyn til de ulike
arbeidsmomenter menneskene utfører d aglig. Armaturene skal utføres i farge aluminium. Det er ønskelig med
utstrakt bruk av runde armatur for å holde et samlet visuelt inntrykk.

Det skal i hovedsak leveres en type rundt armatur med indirekte lys til gangareal, garderober, loungeområder,
kont or, lærerværelser og toalett. For eksempel Glamox A51 eller tilsvarende.

Møterom, undervisningsrom og grupperom utstyres med nedhengt opp/ned lys med god optikk for
undervisning. For eksempel Glamox C95 - P eller tilsvarende.

Aula skal utstyres med nedhengt e runde armatur i to ulike størrelser, plassert i et usymmetrisk mønster for å
lage spill i himlingen. Armaturene skal ha opp/ned lys. Eks. type C95 - P Circle.

I trappeoppganger kan det benyttes utenpåliggende avlange lys om det ikke er himling. Eks. type C95 - S.

Lagerrom, tekniske rom og andre utsatte rom skal utstyres med enkle solide armatur. Eks type Glamox i60 eller
tilsvarende.

LOSA - arealer skal bevare eksisterende fast himling. Det skal her bli montert armatur av tilsvarende kvalitet som
resten av s kolen, tilpasset fast himling.

Det skal også leveres lys under alle overskap over benker i kjøkken - /minikjøkken samt over alle speil i aktuelle
rom. I alle sofasoner, f.eks. i lounge og lærerværelse, skal det være 3 stk nedhengte, runde, fargede armatur.
Fargen skal tilpasses fargepale tten på skolen. Disse armaturene skal gi ekstra dekorasjon i rommet. F.eks.
Glamox SVA eller tilsvarende.

Alle tavler/whiteboard i undervisningsrom og møterom skal ha egen tavlebelysning i tillegg til rombelysning.
Undervisningsrom deles inn i 2 soner, ta vlelys og øvrig lys, med separat lysstyring. Det skal prosjekteres
belysning tilpasset undervisning og tavlebruk (gjelder også White Board, interaktive tavler, etc.). Disse
armaturene kan være av samme type. Kontor for lærer utstyres med nedhengt opp/ned lys over skrivebord,
med snorbryter for dimming. Det må tas hensyn til at det ikke skal komme skygge på lærers skrivebord, også
med hev/senk pult. For eksempel Glamox C95 - P100.

Betjeningsbrytere, kortlesere til adgangskontroll evt. brannslangeskap etc. s kal ha nødvendig belysning for
enkel betjening og tilfredsstillende funksjon.

I fordelinger for EL kraft og tele, sjakter med adkomst og i aggregater etc. skal det installeres lys.
Entreprenøren er ansvarlig for å oppnå tilfredsstillende belysning i all e områder, og med planlegging og
plasseringer slik at skifte av lyskilder / armatur kan utføres på en sikker, praktisk og rasjonell måte.

For å redusere støvsamling og skader på lysarmaturer, skal de som hovedregel monteres innfelt eller direkte i
himlin g. Der takhøyde eller himlingsutforming gjør slik installasjon uegnet, kan nedhengte løsninger aksepteres.
Det skal i så tilfelle velges løsninger og produkter som gir optimalt resultat, også i forhold til støvsamling og
skader.

Belysningsprodukter skal p resenteres byggherre i god tid før bestilling for kontroll. Lysberegninger og en
oversikt over plassering samt type armaturer skal fremlegges og godkjennes av byggherre før det settes i
bestilling.

Byggherre kan forkaste entreprenørs produktforslag uten kostnadskonsekvens dersom det stilles tvil om
entreprenør ivaretar krav i denne beskrivelsen.
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Armaturkrav:

- Armaturene skal være montasje - og vedlikeholds vennlige.
- Utskifting av lysarmaturer skal være enklest mulig.
- Armaturer for pendel/wireoppheng s kal være balanserte.
- Tilkoblingsklemmer min. 3x2,5 mm2 eller type Wago løsning eller tilsvarende.
- Armaturer skal ikke kaste strølys over himling.
- Teknisk levetid for armaturene skal være minimum 20 år.
- Armaturdeler skal være utført i stål eller tilsvar ende materiale og være lakkert med epoxylakk eller

tilsvarende.
- Fargetemperatur og fargegjengivelse på LED lyskildene skal være optimalt i forhold til omgivelser og

annet lys i arealet, og McAdam Step 3.
- LED L 8 0, 50.000 timer.
- Avblendingsvinkel og lumin ansgrenseverdier skal tilpasses det krav og miljøet som armaturen er

montert i.
- Downlight skal ha avdekkingsplate.

Lyskildekrav:

- 90>Ra>80, fargetemperatur 3000K (fargegjengivelsesgruppe 1B).

For krav til dimming i de forskjellige arealer se tidlige re beskrivelse.

Belysning må tilpasses:

- Brukerens innredning.
- Bruksområde.
- Ytre påvirkning (NB!)
- Blendingsforhold
- Energibruk.

Utvendig på bygget skal det leveres belysning ved alle innganger, porter og trapper. Se også kap. 74.

Merking

Alle tablåer skal merkes med graverte skilter som angir funksjonen.

443 Nødlysutstyr

Kapitlet omfatter levering, montering og programmering av komplett kursopplegg og utstyr for et nytt elektrisk
ledelyssystem med nødlys for bygget. Anlegget skal være desentralisert, adresserbart, med innebygget
tilstandsovervåking og selvtest funksjon med overføring av driftstilstand enten trådløst eller kab let. Det skal
legges vekt på enkel brukerhåndtering av overvåkingen med enkel og oversiktlig programvare slik at det er
enkelt å vedlikeholde anlegget. Installasjonene dimensjoneres ut fra byggenes behov, etterfølgende
kravspesifikasjon, NS 1838:2013 og ar beidsplassforskriften. Det nye nød - og ledelysanlegget skal bestå av en
kombinasjon av elektriske nød - og ledelys supplert med etterlysende merking på utstyr, gulv og vegger iht.
NS3926.

Anlegget skal kommunisere med SD - anlegg. Brukergrensesnittet skal ha en grafisk presentasjon der varsling
presenteres på plantegning av skolen slik at en lett kan finne rett armatur.
Grafisk presentasjon skal være webbasert og presenteres på driftledes pc og via VPN om ønskelig. 1 gang hver
måned (12 ganger i året) skal nø dlysanlegget automatisk generere en rapport med status for alle nødlysene.
Bruker skal også kunne generere og skrive ut rapporten fra nødlysanlegget på en fritt valgt tidspunkt.

Armaturene skal ha LED lyskilde, ha automatisk selvtest og nødstrøms batteri f or 1 - en times nøddrift.
Lyskildene skal ha minst 100 000 timer levetid. Armaturene kan tilkoples 230V direktestrøm på lyskursen i det
rommet de er plassert. De armaturer som tilbys må være konstruert for å tåle miljøet på en skole, være av
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innfelt type og ha braketter for montering på best mulig måte. Armaturene skal være vandalsikker. Batteriet
skal være av type NiMH. Det skal være enkelt å bytte batteri og batteriet skal ha en levetid på minimum 4år.

Entreprenør skal ha god kjennskap og gode erfaringer m ed tilbudt produkt.

Ledelysene på utsiden av nødutgangene skal ha minst IP65. Disse skal være tilpasset vær og
temperatur, og ved behov skal disse prises med batteripakken montert på innsiden i varm sone hvis de ikke har
innebygd varmeelement.
Entreprenøren må selv vurdere utforming av lyskilden og armaturene for å gi best mulig dekning i det rommet
den skal stå.

Armaturer i rømningskorridorene og store rom skal dekke en lengde på ca. 12 - 15 meter.
Markeringslysene skal ha en størrelse for å dekke en leseavstand på 20 meter.
Markeringslysene skal kunne settes på vegg, utfra vegg og i tak.

45 Elvarme
Bygget skal ho vedsakelig varmes opp med vannbåren varme. Nødvendig kursopplegg for dette ivaretas.
Eksisterende elkjel skal demonteres og overleveres til kommunen for gjenbruk. Det skal installeres en
tilsvarende elkjel for 400V. Elkjel skal brukes ved vedlikehold på va rmepumpe og for topplast. Annet
eksisterende utstyr som skal beholdes må tilpasses 400V. Det skal tas med varmekabler i takrenner, snøfeller
og utvendige sluk/under skraperister. Det skal også legges varmekabler ved porten for varelevering, foran
hovedinng ang og i ev. avrenningsrister og i gruber foran innganger. Styring utføres etter temperatur og
fuktighet. Varmekabler er på mellom + 4°C og – 10°C. Anlegget styres over SD - anlegg og varmestyringssentral
med temperatur og snøfølere. Automatikken skal gi sig naler for feil og drift til SD - anlegget.

46 Reservekraft
UPS til dørautomatikk skal leveres. Annet utstyr som er beskrevet med behov for UPS skal ivaretas av
entreprenør.

Det skal etableres et reservekraftaggregat til skolen som skal plasseres i nytt tilbygg med varemottaket . Det
skal leveres komplett med alle nødvendige koblinger , luftinntak/ avkas t og avgassanlegg ut gjennom yttervegg .
Det skal leveres en komplett dieseltank for minimum ett døgns drift , inkl . alle tilkoblinger og rustfri fyll eledning
med grov - og finfilter mellom oljetanken og aggregatet . Skilt for påfylling monteres på yttervegg.

Aggregatet skal ha styringsmuligheter slik at skolen kan kobles tilbake på nettet uten driftstans når strømmen
er tilbake. Aggregatet skal dekke hele skolens energibehov bortsett fra oppvarming, som vil dekkes av det
eksisterende varmeanlegg ved strømbrudd. Størrelse er esti mert til 300kVA. Installasjonsmetode av
reservekraftaggregat må hensynta både vibrasjoner og lyd, slik at dette ikke er til sjenanse for drift av skolen
eller for naboer.

4 9 A Andre elkraftinstallasjoner
Tilbyder spesifiserer installasjoner som ikke er beskrevet men som er nødvendige for å få et komplett bygg.

49 B Riving av elkraft
E lkjel e og brannalarmanlegg skal demonteres og overleveres til byggherre for videre bruk på andre lokasjoner.

Alt annet eksisterende elektrisk utstyr skal rives.
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5 Ekom og automatisering

50 Ekom og automatisering, generelt
Ekom og automatiseringsanlegg installeres for å dekke byggets og virksomhetens behov for kommunikasjon,
styring, varsling og regulering. Se også kra v i kap. 40 Elektro, generelt samt. kap. 56 automatikk.
Tele/datarom forutsettes godt ventilert for å hindre at aktive komponenter går varm. Entreprenør må selv
vurdere om det må etableres egen kjøling for disse to rommene.

Entreprenør skal være godkj ent og autorisert elektroinstallatør ekomnettautorisert (ENA) for ekomanlegg.
Siste utgaver av TEK 17, NEK400 og NEK 700 Kommunikasjonssystemer EKOM / Kabling, NS 3960
Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold, NS 3931 Elektrotekniske installasjoner i
boliger, NS11001 - 1 Universell utforming legges til grunn. Dette omfatter også bygningsmessige arbeider for
elektro.

Det er el. entreprenørens ansvar at alle krav i brannrapporten oppfylles. Avvik fra denne må avtales med
byggherre/brannrådgiver.

Normer, standarder og forskrifter samt kapittel for basisinstallasjoner for ekom og automatisering er tatt med
under kapittel 40 og 41.

51 Basisinstallasjon for ekom og automatisering generelt
Det henvises til kapitel 411 for fe lles føringsveier for ekom og tele. Der det ikke er krav til avstand kan det
nyttes felles føringsvei med elkraft hvis skillevegg benyttes. Alt teleteknisk utstyr og spredenett skal beskyttes
mot lynpåvirkning og induserte spenninger fra kraftnett ved bruk av grov - og finvern som monteres i
anleggene.

Dagens inntak for fiber er i administrasjonsbygget. Det skal etableres nytt inntak for fiber i ny hovedtavle i
kjeller. Det er totalentreprenørens ansvar å kartlegge situasjonen i området og tilby et komple tt anlegg basert
på rådende forhold. Totalentreprenøren skal ivareta all nødvendig korrespondanse og administrasjon med
nettansvarlige i området.

Det skal etableres et inntaksfelt for ekom i hovedtavle i kjeller. Det skal etableres en telefordeler i kj eller som
skal forsyne 1. og 2. etasje, og en telefordeler i teknisk rom på loft som skal forsyne 3. etasje og loft. Alle rack
skal være 9 00x 9 00x2 0 00mm (19’’ 42u ) . De skal monteres slik at det er mulig å komme til fra alle sider av
racket. Det skal monteres vifter på rack for å sirkulere luften. Alle dataswitcher skal ha line interactive UPS for
nøddrift med kapasitet på minimum 2200va og driftstid med gode sikkerh etsmarginer med last på 1500va på
minimum 3 ganger maksimal oppstartstid for nødstrømsaggregat . Rack og skap leveres med UPS innebygd. Ved
feil på UPS skal det gå signal til SD - anlegget.

Til fordeling og terminering av kabling for de teletekniske instal lasjoner skal det tas med komplette skap i
samtlige fordelinger. Fordelere skal ivareta behovet for ulike typer IKT - utstyr, både nettverk, multimedia,
servere og bygningsdriftssystemer som SD - anlegg og sikkerhetssystemer. Fordelingene skal brukes til
termi nering av fiberstigere, spredenett, avkobling av teletekniske installasjoner samt nettverkselektronikk.

Spesifikasjoner for fordelere:

• Bygget opp for 19’’ utstyr.
• Skap leveres med patchepanel og koblingsplinter i nødvendig omfang for alle type kabler, k lar for

montering av 19’’ utstyr med nødvendige stativskinner og sokkel.
• 2stk C16A – 230V kurser til 2 stk strømlister med minimum 8 uttak tilkoblet til separate stikkontakter i

hovedfordeler
• 1stk c16A – 230V kurs til 1 strømlist med 8 uttak i underfordel ere.
• Føringsbøyler på begge sider.
• 2 stk hyller for PC, modem og annet.
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• Tilpassede patchsnorer til alle uttak i horisontal - / og stigenettet.
• 30% ledig kapasitet for senere utvidelser.
• Ved terminering av kabler skal det være tilstrekkelig slack for intern flytting i skapet.

For stigekabler benyttes det fiberpatchepanel i nødvendig omfang med fiberconnectorer . Mellom rackene skal
d et være forbundet av 2 par singlemode duplex fiber med LC APC kontakter godkjent for 10gbit (totalt
minimum 4 fi ber). Kablene skal være på samme vedlikeholdsavtale som Lebesby kommune har med
Signal/Nornett. Entreprenør har ansvar for kostnadene med dette. Det skal også leveres minimum 4 stk cat 6a
mellom rommen e. Utstyr leveres for Cat6a eller bedre. Det skal avsettes plass til ekstra dataskap for evt.
senere utvidelse. Patcher beregnet for trådløsanlegg skal være tilpasset PoE+. Strømfors y ning til dette leveres
også.

Switcher og rutere som skal monteres inn i sentralt skap og i underfordelere, leveres og monteres av
kommunens IKT avdeling, i henhold til gjeldende avtaler på det aktuelle tidspunktet. Idriftsettelse av dette
utføres av IKT - kontoret. Tidspunkt for ferdigstillelse av disse skapene må defineres i fr emdriftsplanen for
byggeprosjektet. Skapene skal da være ferdige med strøm og rengjøring. Melding om ferdigdato må sendes
IKT - kontoret senest 2 uker før ferdigstillelse.

I hovedtavlerommet skal alle teletekniske sentraler, telefonsentral, alarmsentral, hovedfordeler for fiber mm.
plasseres. Det legges vekt på at komponentene skal være plassert på en hensiktsmessig måte, med lett tilgang
til alle nødvendige komponenter. I hovedtavlerom i kjeller skal det etableres:

• UPS
• Brannalarmsentral
• Adgangskontrollsentral
• Klokkeanlegg
• Byggautomatiseringssentral hvis denne ikke inngår i PC hos driftspersonell.
• Alarmoverføring, brann og heis.

Dr iftspersonell skal ha PC plassert i hovedtavlerom for betjening av byggets driftsanlegg.

52 Inte grert kommunikasjon
Kabling skal utføres for ytelser iht. EN 50173 - 1 :2011 klasse” E”, samt TIA/EIA 568 - B.2 - 1 . CAT 6 med uskjermet
kabel, UTP og EN 50174 - 1, Nkom Ekomforskriften og forskrifter for lavspentinstallasjoner (FEL) skal legges til
grunn for ins tallasjonen.

Det etableres et strukturert kablingsnett for hele byggets tele - og datakommunikasjons behov. Bygget skal
dekkes med trådløst WLAN, for tilknytting til bærbare PCer for elev/lærer. Kommunen skal planlegge dette
trådløse nettverket samt levere trådløse akse sspunkt inkludert patchekabler for tilkobling. Montering og
tilkobling av disse aksesspunktene inngår i entreprenørs leveranse. Det skal være 1 2 doble punkter til
basestasjoner/sender for dekning av hele bygget. Antennen skal monteres under himlingsplater. Nøyaktig
plassering og antall utarbeides av kommunens IKT avdeling. I tillegg skal entreprenør levere og montere et
kablet nettverk som installeres i rommene nevnt nedenfor.

Standard datauttak i følgende rom/arealer skal være:

• 2 stk. datauttak i hv ert undervisningsrom.
• 1 stk. datauttak i grupperom/møterom
• 4 stk. datauttak i kopi rom.
• 4 stk. datauttak i hovedtavlerom for driftsleders pc.
• 2 stk. datauttak pr. lærerarbeidsplass for data og IP telefoni.
• 2 stk. datauttak i hvert tekniske rom.
• 10 stk. datauttak i aula. Disse skal monters slik at IKT - avdelingen kan håndtere 10pcer

samtidig , sammen med uttak for strøm til pc - tralle.
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Der det passer kan uttakene leveres som dobbelt nettverksuttak. I tillegg skal det medtas uttak også til andre
tekniske systemer/utstyr som har behov for tele/data kommunikasjon, blant annet sikkerhetssystemene
adgang, SD - anlegg/automatikk/KNX, o.l.

Hel e kablingssystemet skal testet fra panel til hvert uttak (alle par). Test skal dokumenteres i protokoll for alle
uttak med logg av måledata.

Det skal oppgis enhetspriser for alle punkter og alt utstyr som leveres.

53 Telefoni og personsøking
Det installeres ikke fasttelefon. Brukerne vil anvende mobil og det skal derfor være full dekning innendørs.

Det skal leveres porttelefon ved hovedinngang. Anlegget skal leveres som et robust anlegg av god kvalitet og
hærverkssikret. Anlegget skal være basert på IP og basert på etablerte nettverk - og videostandarder. Utvendige
apparat skal være beskyttet mot vær og vind. Porttelefon skal ha video med farger , og mulighet til å låse opp
døren fra telefonen via et security relay. Porttelefonen skal gi både visuelt og auditivt ringesignal som overføres
til personalets telefoner. Det skal være mulig å legge inn en kontaktliste på porttelefonen. Porttelefonen skal
være lett og intuitiv å bruke, og være tilpasset universiell utforming. Porttelefonen skal være av type 2N IP
verso eller tilsvarende, og for å besvare porttelefonen skal det benyttes 2N Mobile Video eller tilsvarende.

Med tilbudet skal entreprenør vedlegge full dokumentasjon over hva som er tilbudt, sentral, utstyr og
enhetspriser. Det skal leveres enhetspris på svar enhet.

54 Alarm og signal
Kapitlet omfatter levering, montering og programmering av komplett kursopplegg og utstyr for et analogt og
adresserbart brannalarmanlegg, adgangskontroll og alarmsystem for disse anleggene. An leggene skal være i
henhold til brannteknisk rapport fra brannteknisk rådgiver, TEK 17, NS3960, NS11001 - 2 og det skal benyttes
FG - godkjent utstyr. Eksisterende brannalarmanlegg skal demonteres og overleveres til byggherre for bruk i
andre bygg.

Alarmsyst em

Det skal leveres to dynamisk PC - baserte alarmsystem som grafisk viser alle statuser og være aktivt slik at
styringer av anleggene kan utføres for anlegg som:

1. Anlegg nr. 1 Brannalarmanlegg
2. Anlegg nr. 2 Adgangskontrollanlegg

Anleggene skal ha batteri backup for nøddrift og kunne betjenes av flere stasjoner via nettverket til
kommunen. Det skal monteres komplette betjeningsstasjoner (PCer) på kontor for driftssentral. Det skal videre
kunne installeres på to PCer. Anlegget skal automatisk starte etter at det har vært nede. Enkelt feil i deler av
systemet må ikke kunne påvirke øvrige elementer. Alarmanlegget skal kunne tilknyttes et eksternt vaktselskap
for overføring av prioriterte alarmer og kunne sjekke at anleggene er operative. Byggets grafiske prese ntasjon
lages på grunnlag av arkitekttegningene. Inkl. er innlegging av alt utstyr, styringer og instrukser for anleggene
nevnt ovenfor. Varslene skal også sendes til SMS til ønskede personer. Anlegget skal ha vektorisert grafikk,
distribuert intelligens o g autorisasjonsstyring for håndtering av alarmer med tidsbestemt videreføring. Det skal
kunne minst håndtere 10 ulike prioriteter for alarmer. Alarmer etc. skal både angis grafisk på DAK - tegninger på
skjerm og verbalt med instrukser o.l. på skriver. Alle u tløste alarmer må aktivt "kvitteres ut" og tiltak registreres
inn. For brannalarm skal alle komponenter tegnes inn på skjermbildene og det skal være mulig å legge ut soner
eller detektorer. Alarmer skal elektronisk være lagret i minimum 6 måned for eventu ell loggprint o.l.

Denne programvaren, tegninger og innlegging av alt utstyr og funksjoner og instrukser skal prises separat. Det
skal gis en pris for innlegging av alle anlegg nevnt ovenfor. I tillegg skal det oppgis en enhetspris for innlegging
av et punkt/utstyr på tegningen.
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Brannalarmanlegg

Det skal leveres et komplett brannalarmanlegg for skolen. Sentral for brannalarmanlegg skal monteres i
hovedtavlerom i kjeller. Det skal leveres brannmannspanel ved hovedinngang. Brannmannspanelet skal ha
display som viser brannsted.

Brannalarmanlegget skal kunne levere stor og liten alarm. Ved liten alarm som er alarm fra en detektor er det
en forsinkelse på aktiveri ng av sirener og varsel til brannvesenet. De ansatte får beskjed via SMS om hvor der er
utløst alarm. De har da 3 minutter på å undersøke området og ev. tilbakestille brannsentralen hvis det ikke er
brann. Hvis forsinkelses tiden utløper utløses stor alar m som vil si evakuering av bygget og alarmoverføring til
brannvesenet. Hvis to detektorer går i alarm, eller en manuell melder aktiveres skal alle alarmorganene straks
ringe og alarm overføres til brannvesenet.

Det skal leveres komplett kursopplegg for st yring av heiser, brannspjeld og annet utstyr som naturlig styres av
brannalarmanlegget. Totalentreprenøren skal levere et komplett kursopplegg inkludert alle styringsorganer.

Elektriske dørlåser skal åpnes av brannalarmanlegget ved alarm, samt at elektrisk e dørpumper skal få signal om
å lukke dørblad på alle dører med el. pumper for åpning og dører i som står på dørholdermagnet. Alle
brannklassifiserte dører som bør stå i åpen stilling for å tilfredsstille brukernes funksjonskrav, skal ha
dørholdemagneter. Alle rømningsveier som skal være låst til daglig skal forrigles mot brannalarmanlegget slik at
låssystemet åpnes automatisk ved brann. Ved utløst brannalarm skal det gis signal til automasjon (kap. 56) slik
at anlegget kan slå på de lysarmaturer en ønske r skal komme på, samt andre styringer som bruker ønsker.
Heisen skal styres ned til 1. etg. ved brann. Elektroentreprenøren må gjennomgå dette med brannrådgiver og
byggherre.

Bygget skal sprinkles og sprinklersentralen skal tilkoples brannalarmanlegget, samt tilkopling til
strømningsvakter slik at en får fram adressering på utløst sprinkel. Oppdeling av sprinkel må avklares med
entreprenøren for dette anlegget. Brannsentralen skal gi signal til SD - anlegget om feil på brannalarm, utløst
brannalarm, utløs t sprinkel og forvarsel på brannalarm. Ved alle lydanlegg/AV - anlegg skal lyd kuttes ved utløst
brannalarm. Det presiseres at etter tilbake stilling av brannalarmen skal lyd/AV - anlegg gå tilbake til original
stilling.

Det skal benyttes optiske detektorer der dette er mulig, og bare unntaksvis skal det benyttes varmedetektorer.
Detektorene skal være tilpasset miljøet den plasseres. Entreprenøren er ansvarlig for at levert detektor ikke gir
unødige feilvarsel. Detektorer/I/O - enheter over himling skal merkes med gravert skilt under himling.
Detektorer i sjakter skal ha parallell diode montert utenfor sjakt.

Manuelle melder monteres ved alle utganger/nødutganger, med skilt med teksten "VARSLER BRANNVESENET".
De skal ha ekstra deksel som gir alarm ved åpning.

Entreprenør er ansvarlig for at det er tilstrekkelig varsling ved utløst alarm i alle rom. Det kan benyttes
summere/flash lampe (innebygd i detektor/sokkel) eller egne sløyfebaserte sirene og lamper. Alarmering med
lyssignal skal være i henhold til univ ersell utforming, TEK 17 og NS3960. Det skal være lyssignal i korridor.
Utvendig ved hver inngangsdør skal det monteres akustisk og optisk varsel. Det tas med SMS alarmsender med
datagrensesnitt, samt batteri for nøddrift. Denne gir direktevarsel til brann vesenet og vaktselskap. Det skal
være mulig å selektere hvor meldinger rutes. Mulighet for å få melding om utløst alarm som SMS (mobil). Den
tilkoples brannsentralen og nøkkelsafeboksen. I tillegg kan det bli alarmer fra, HC - varsling, og noen tekniske
alar mer. Dette skal være inkl. i prisen og el. entreprenøren må avklare dette behovet med alle berørte parter.
Det skal være med kostnader for tilknytningen, ferdig i idriftsatt og programmert iht. avtale med mottakere og
bruker. El. entreprenøren skal fylle ut søknad for alarmsenderen.

Det skal tas med en nøkkelsafe boks som skal felles inn i ytterveggen. Nøyaktig plassering av nøkkelsafe boks
må el. entreprenøren avtale med brannvesenet og arkitekt.

Ved brannsentralen skal det være opphengt journalbok, bruksanvisning og orienteringspl an over hele bygget.
Orienteringsplanen skal være i lett å lokalisere, i farger og laminert. Orienteringsplanen skal være orientert
geografisk rett. Det skal lages en orienteringsplan for hver himmelretning, slik at brukerne kan henge opp en
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orientering splan der de ønsker. Det tas med kostnader for plotting av 6 stk. planer i farge, laminert og satt i
plexiglass og ramme. Vinduer, dører og brannskiller i bygget skal vises.

El. entreprenør tegner dette på grunnlag av plantegningene. DAK tegninger fås fr a arkitekten. El.
entreprenøren må selv renske/tilpasse disse.

Følgende skal være med på orienteringsplanene:

1. De står her
2. Alle detektorer og manuelle meldere tegnes som en prikk med adresse (Rød)
3. Alle rom nummer og rom navn skal vises (sort eller blå)
4. Slukkeutstyr og førstehjelpsutstyr (Rød)
5. Nødutganger, rømningsveier og rømningstrapper markeres (Grønn)
6. Brannceller og brannseksjonering skal legges inn (alle klasser) (Rød)
7. Plassering av sikring for brannsentralen (Rød)
8. Plassering av dører/porter so m styres og har el.lås/el.pumper. (Rød)
9. Plassering av hoved ventiler og strømningsvakter for sprinkelanlegget. (Blå)

Orienteringsplanene skal godkjennes av tiltakshaver før de trykkes. Orienteringsplanene skal lages på DAK, slik
at den enkelt kan revider es senere. Plassering av håndslukkerutstyr og førstehjelpsutstyr kladdes inn av hoved
entreprenør. Før programmering skal tekstforslaget godkjennes av tiltakshaver.

Rapport for idriftsettelse skal foreligge før overtagelse. Det skal oppgis enhetspriser for alle punkter og alt
utstyr som leveres

Adgangskontroll

Det eksisterende adgangskontrollanlegget skal beholdes, og utvides for å passe den nye renoverte skolen. Det
skal være kortleser og kodetastatur på alle ytterdører. Alle låser i ytterdører skal vær e godkjent for montasje i
ytterdører. Elektroentreprenør har ansvar for å ha en gjennomgang sammen med arkitekt og alle leverandører
og brukere for å kvalitetssikre at alle funksjoner og utstyr på dørene blir rett.

Skolen benytter Assa Abloy ARX adgangsko ntroll. Det eksisterende anlegget for adgangskontroll skal gjenbrukes
og suppleres ved behov. For utvendige dører skal det benyttes kortleser og kodetastatur som gjenbrukes. Det
er 5 slike dører. På innvendige dører til klasserom skal det benyttes Assa Abo ly Aperio med tastatur eller
tilsvarende. Det skal leveres 52 slike dører.

Det eksisterende anlegget som skal gjenbrukes består av 6 ytterdører med full automatikk tillegg til sentral for
adgangskontroll . Det skal også gjenbrukes døråpningautomatikk fra 7 eksisterende inne d ører uten
adga ngskontroll . Evt. Utstyr som ikke benyttes skal overleveres til byggherre.

Det skal legges ved tilbudet enhetspriser for alle punkter og alt utstyr som leveres , også for utvendige dører.
Det skal også legges ved enhetspris for innvendige dører. Det er muligheter for at ønsket funksjon for dørene
endrer seg i fasen fram mot levering. Disse legges til grunn for fratrekk og tillegg. Prisene skal være inkl.
montasje.

Ringeanlegg

Det skal leve res et enkelt skoleringeanlegg for bygget. Styreenheten skal være plassert på driftsleders kontor.
Det skal være mulig å dele skolen inn i ulike soner for å kunne ha separate ringetider for de ulike trinnene.

55 Lyd og bilde
T eleslyngeanlegg

Det skal lev eres tre sett med mobile teleslyngeanlegg. Et sett skal inneholde en trådløs hodemikrofon og 2 stk
komplette mottakere med ladere. Teleslyngeanlegget skal enkelt kunne monteres ved behov i de klasserom
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hvor det er aktuelt. Alle undervisningsrom skal tilret telegges for å kunne montere opp teleslyngeanlegget. All
lyd fra lydanlegg i rommene skal kunne kobles opp mot teleslyngeanlegget.

Det skal legges ved tilbudet enhetspriser for alle punkter og alt utstyr som leveres. Utstyret skal leveres av en
anerkjent l everandør, og utstyret skal kunne suppleres ved behov.

Bilde og AV - systemer

Det skal leveres komplett bilde og AV - systemer for hele skolebygget. Det skal være klarlagt 1. linjesupport
mellom distributør og leverandør, slik at leverandør kan levere brukerstøtte og nødvendig korreksjon av utstyr.
Distributør skal kunne svare direkte på spørsmål fra skolens superbrukere og IT - ansvarlige om programvare,
pedagogisk innhold på programvare og interaktivt innhold til interaktive skjermer.

Følgende anlegg omfattes

1. Komplett interaktiv skjerm i undervisningsrom.
2. Komplett passiv skjerm i grup perom.
3. Komplett lydanlegg for aula/multirom.
4. Komplett musikkanlegg i musikkrom.

Det skal benyttes ensartet utstyr som er kompatibelt. Det skal være styring som fører til kutt av lyd på
lydanlegg ved utløst brannalarm.

Anlegg i undervisningsrom

I alle u ndervisningsrom, inkludert rom for sløyd, naturfag og kunst og håndverk skal det leveres interaktive
skjermer med lydanlegg. Totalt i 13 rom. Interaktive skjermer for undervisningsrom skal være 75’’. Skjermene
skal være LCD, ha direkte LED baklys, 10 touch punkter eller mer og minimum 4K oppløsning. Lydanlegg kan
være en separat enhet eller integrert i skjermen, og skal holde god kvalitet og være egnet til rommets størrelse.
Lydanlegget skal kunne integreres med valgt teleslyngeanlegg og ha mulighet til tilk obling via minijack plassert i
kanal. Skjermene skal minimum støtte Windows 10, samt mac - og android operativsystemer. Skjermene skal
kunne brukes uten at pc må kobles til ved hjelp av en egen oppgraderbar android - løsning. Skjermene skal
støtte speiling av følgende elevenheter: Windows, Mac, iPad/iPhone, android nettbrett/telefon og
chromebook. Skjermene skal ha minimum 3xHDMI og 3xTouchUSB. Skjermene skal kunne skille berøring av
penn og finger. Alle skjermer skal leveres med minimum 5 års garanti priset i nn.

Leveransen av AV - utstyr skal være komplett med veggfester til lydplanke og skjerm, kabling og kanaler. Inngang
for HDMI 1.4, USB, phono og minijack skal integreres i vertikal kanal slik illustrert. Alle tilkoblinger som det er
behov for å koble til sk jermene skal være integrert i denne kanalen.

Anlegg i grupperom og møterom

I HC - grupperom skal det leveres passive skjermer størrelse 55’’ med tilhørende lydanlegg. For anlegget stilles
samme krav til kvalitet som for undervisningsrom. Totalt 3 rom. Alle uttak for skjerm skal gå via kanal på
samme måte som i klasserom.

Det samme utstyret skal leveres for alle møterom, totalt 4 stk. I et møterom per etasje skal det i tillegg leveres
utstyr for å kunne ha videosamtale. Dette inkluderer ka mera som viser hele rommet og mikrofon. Utstyret skal
kobles til lærerens pc. Det skal være sømløs integrering for samtaler via microsoft teams og lignende.

Anlegg i Aula/multirom

Rommet skal kunne brukes til samlinger for elevene på tvers av trinn. Det s kal leveres prosjektor med
motorisert lerret. Lerret skal være motorisert og størrelsen skal tilpasses veggen det skal henge på og avstand
til amfi. Prosjektor skal plasseres i tak ved hjelp av takfeste eller på vegg bak amfi. Det skal leveres
laserprojekt or med minimum WUXGA/1080P. Den skal også s tøtte andre format. Lysstyrken skal være
minimum 6500 asilumen og den skal ha lensshift. Prosjektoren skal ha minimal bruk av digital justering av
bildet. Anlegget skal styres via utganger i kanal i hjørnet. Her s kal det være uttak for HDMI 1.4. Leverandør skal
sikre god overføring av bilde og lyd via HDMI. Det skal leveres lydanlegg med to aktive høyttalere montert på
vegg rettet mot amfi.
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Anlegg i musikkrom

I musikkrom skal det leveres en komplett interaktiv skj erm som beskrevet for undervisningsrom. Det skal som
lydanlegg leveres et komplett lydanlegg for musikk i stereo. Det skal være veggmonterte aktive høyttalere. Alle
tilkoblinger skal plasseres i kanal på samme måte som i undervisningsrom.

Programvare til interaktive skjermer

Pedagogisk programvare fra leverandør av interaktive skjermer skal følge med uten ekstra kostnad. Det skal
ikke være kostnader knyttet til oppgradering eller bruk av programvare på senere tidspunkt. Det skal være
kostnadsfrie lærings ressurser inkludert i programvaren, både innebygd og for nedlasting. Det skal være
brukerstøtte for programvaren gjennom nettside.

Opplæring

Kurs i pedagogisk bruk av interaktive skjermer og programvare: Det skal leveres opsjonspris på pedagogisk kurs
i b ruk av de interaktive skjermene og programvare: bruk av fagnettsider, office - verktøy, skjermen som
skrivetavle, speiling og medfølgende programvare. Det skal prises inn at kursene skal gjennomføres av
kursholder med pedagogisk bakgrunn. Distributør og leve randør samarbeider om dette. Det skal leveres pris på
hhv. 3 og 6 timer eksklusivt reiseutgifter. Behov for superbrukerkurs skal følge samme prisfastsetting som i
pedagogiske grunnkurs innenfor en tidsramme på 1 år fra igangsetting av drift. Pedagogisk opp læring for alt
pedagogisk personale ved skolen skal fordeles i grupper på maks 20 lærere om gangen, hver gruppe skal ha
opplæring på minimum 3 timer. Totalt antall lærere skal oppgis av bestiller. Selve innholdet for opplæringen
skal avtales med skolen, fo r å få riktig fokus (tilpasning til skolens arbeidsmåter og om skolen har 1:1 - enheter til
elevene) og nivå tilpasset skolens lærere. Opplæringen skal følges opp med nødvendig dokumentasjon og
oppgaver for å sikre at kursdeltakerne skal kunne gjennomføre re petisjon på egenhånd.

Det skal prises inn 2 timer opplæring for skolens og kommunens IT - ansvarlige i leveransen. Denne opplæringen
skal gjøre de IT - ansvarlige i stand til å være støttespillere for lærerne og ledelsen, i samråd med kommunens IT -
avdeling.

5 6 Sentral driftskontroll og automatisering

Generelt

Totalentreprenøren er ansvarlig for komplett leveranse av automatiseringsanlegg for Kjøllefjord skole.

Dette omfatter prosjektering, levering, montering, igangkjøring, innregulering, opplæring og dokumentasjon av
alle tekniske anlegg, samt alle bygningsmessige hjelpearbeider i forbindelse med de tekniske anleggene .

Det skal etableres et nytt SD - anlegg for skolen. Anlegget skal være kompatibelt med kommunens nåværende
anlegg. Kommunen benytter i dag EM - system og EM - portal på sine anlegg. Alle tekniske installasjoner skal
integreres på SD - anlegget. Samtlige komponenter som er tilknyttet undersentraler, skal tilknyttes SD - anleggets
sentralutstyr med nødvendig dynamisk informasjon for komplett overvåking og styring av samtlige tilknyttede
anlegg/systemer.

SD - anlegget med alle oppgitte funksjoner skal presenteres intuitivt, brukervennlig og grafisk basert på
arkitektens plantegninger på romnivå.

SD - anlegget skal tilkobles følgende funksjoner i bygget:

• Varmeanlegg/brønnsystem
• Ventilasjonsaggregat er
• Romstyring
• Solskjerming
• Lys
• Alarmovervåkning
• Energiovervåkning
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• Varmekabler i snøfelle og utendørs
• Adgangs kontroll

Dersom det er nødvendig med mer utstyr og ytelser for sentral driftskontroll enn beskrevet for å oppnå
beskrevet funksjon skal entreprenøren medta dette.

VVS - tekniske - anlegg

Sanitærtekniske anlegg

Fettutskillere og andre tanker skal ha overførin g av signal til SD - Anlegg. Signal skal angi drift/feil, alarm ved
behov for tømming ol.

Varmeanlegg

Det skal etableres en varmesentral med berg - varmepumpe og elektrokjel i bygget. Varmepumpe skal ivareta
nybygg. Elektrokjel som backup med intern automatik k med grensesnitt mot automatikk. Pådraget til
elektrokjelen skal reguleres slik at man oppnår optimal drift av varmepumpen. Alle sirkulasjonspumper er
mengderegulert og styrt via bus. Anlegget bygges som serieanlegg for varmekurser. Alle givere, roterende
utstyr og annet utstyr med signalutgang skal kobles opp mot lokal undersentral med tilhørende utstyr for
styring, målinger, regulering, overvåkning og lokal betjening . All kommunikasjon går via Bacnet IP til SD - anlegg.

Anlegget må sikres mot legionella. Intervaller for legionellaspyling skal kunne stilles i SD - anlegg.

Ved bortfall av strømmen skal biokjel benyttes til oppvarming. Denne skal startes automatisk ved strømbortfall
og det skal være sømløs overgang til vanlig drift når strømmen er tilbake.

Må linger

Utetemperatur
Tur/retur varmeanlegg
Beredere
Tur/retur sløyfekurser
Tur/retur sirkulasjon

Ventilasjon

Ventilasjon skal være behovsstyrt ved tilstedeværelse, temperatur og forurensingskonsentrasjon (CO2) og
reguleres automatisk når gjeldende arealer er i bruk. Ved bruk utenfor normal driftstid skal aggregatet kunne
startes opp ved hjelp av timer med nedtellingsfunksjon (eggtimer eller lignende). Dette skal plasseres i
administrasjonsfløy og aula.

Anleggene skal etableres med trykk - kompensert optimaliseringsfunksjon. Regulering skal skje trinnløst.

Entreprenøren kan selv velge om det benyttes ferdigbygget automatikk for aggregater eller om det er
entreprenørens egen automatikk som benyttes. Funksjonsbeskrivelsen må oppfylles uavhengi g av hvilken
løsning entreprenøren velger.

Det skal etableres 1 tidsskjema i SD - anlegget for hvert aggregat
Alle aggregater skal visualiseres og styres i SD - anlegg og lokale display.
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Elektrotekniske anlegg

Romkontroll

Generelt:

BUS - anlegget skal styre og regulere lys, varme, evt. kjøling, solavskjerming og ventilasjon (behovsstyrt
ventilasjon VAV og CAV) i rom med varierende belastning. Det skal integreres med lysstyring og mot
ventilasjonsaggregater. Automatikk for romkontroll s kal være trådbunden og basert på åpen bus standard, og
bygges opp som et desentralisert autonomt anlegg. Alle pådragsorganer og sensorer skal ha egne signal for feil,
virkelig stilling og pådrag, for overførsel til lokale display og SD - anlegg. Lokal juster ing av temperatur kun i VIP
bokser (+/ - 30C). Solavskjerming skal ha lokal betjening i rom som overstyrer automatikk, lokal overstyring
fjernes ved solnedgang. Alle rom og soner skal ha mulighet for nattsenking, standby og Comfort mode.
Individuell justeri ng av alle verdier via SD - anlegg og lokale display. BUS - anlegget knyttes opp mot byggets
lokale display og SD - anlegg. Alle temperaturgivere monteres slik at de ikke påvirkes av for eksempel åpen dør,
ventilasjon, utetemperatur eller sollys. Temperaturgiver skal plasseres slik at den ikke er i veien for naturlig
møblering i rommet. Temperaturgiverne skal ikke monteres på yttervegg. For store rom/haller må det
monteres flere temperaturgivere for å få en korrekt måling av rommet. Det bør også vurderes om
varme tilførselen skal kobles mot temperaturgivere i mindre soner.

Lysanlegg:

Det leveres BUS - styrt lysstyring i alle arealer basert på tilstedeværelse, konstantlys og manuell betjening. Alle
armaturer styres via BUS - anlegget med separate adresser, dimming ska l være digital med type Dali eller
tilsvarende. For styring benyttes BUS - anlegget for romkontroll, det skal kunne avstille eller tenne alle definerte
soner. SD - anlegg skal kunne justere nivåer på lysdempingen og tider for tilstedeværelsesdeteksjon i de uli ke
soner av bygget. Alle tilstedeværelsesdetektorer og brytere skal leveres på samme buss som på
romkontrollsystem. Ved rom/soner med stillesittende personell benyttes tilstedeværelsesdetektorer .

Nærmere beskrivelse av lysstyring er beskrevet i kapittel 44 .

Energimåling og energioppfølgingssystem

Energimålere bygges opp basert på trådbunden bus for innsamling av verdier. Alle målere skal ha fast
strømforsyning. Alle relevante data samles inn til EOS system og for visualisering i SD - anlegg. Det skal
etterst rebes at alle målere kommuniserer på samme bustype og at de er av samme fabrikat for vvs og for
elektro. Momentan effekt skal visualiseres og alarmeres i SD - anlegg. Alle vannmålere tilknyttet bygget skal
tilkoples automatikk via samme bus og overføres og v isualiseres i SD - anlegg.

Solavskjerming

Solavskjerming skal kunne overstyres lokalt i hvert rom ved hjelp av bryter. Lokale brytere overstyrer sentral
styring i 2 timer. Sol og vindfølere styrer solavskjerming automatisk via SD - anlegget opp/ned avhengig av
sol/vindforhold. Etter at signal fra vindføler og/eller solføler er gitt, skal det legges inn tidsforsinkelse som
sperrer for automatisk styring av solavskjerming i 1 time. I tidsforsinkelsesperioden tillates manuell betjening
av solavskjermingen. Utven dig plassert værføler (sol/vind) pr. fasade skal ivaretas. Overstyringen fra SD -
anlegget skal kunne foretas på fasade og etasjenivå. Temperaturen skal kunne stilles i SD - anleggets
skjermbilde. Solavskjerming skal være basert på romtemperatur tillate passiv oppvarming av rom ved å åpne
persiennene dersom det er registrert sol - innstråling av solføler og romtemperaturen er under innstilt
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dagtemperatur for det aktuelle rommet. Ved utløst brannalarm skal all solavskjerming automatisk gå i åpen
posisjon. Ved utlø st brannalarm overstyres den lokale styringen.

Signaler til SD - anlegg

• Drift/feil på romnivå

Dørmiljø/adgangskontroll og innbruddsanlegg

Driftsstatus, service - og feilmeldinger, som eksempelvis alarm om dører som ikke lukker/låser/blir stående
oppe, betjent nødåpner mm.

Reservekraftsaggregat

Ved strømbortfall skal reservekraftsaggregatet automatisk startes opp og forsyne hele skolen med strøm. Det
skal være sømløs overgang til normal drift når strømmen er tilbake. Drift og feil skal kunne styres via SD -
anlegget.

Integrasjon småsystemer

Følgende autonome komplette systemleveranser skal le vere drift, feilsignaler og signaler til SD - anlegg, de
visualiseres i lokale display og på SD - anlegget.

• Port - telefoner
• Teleslynge

• Dører, adgangskontroll og skallovervåkning

• Legionella desinfeksjon, overvåke en styreenhet
• Alle jordfeil, overspenningvern

• He is

• Brannsentral

• Nødlyssentral
• Nødstrøm

• Sprinklesentral

Opplæring automatikk
Byggherren vil stille rom til disposisjon for teoretisk opplæring dersom det kreves. Det skal regnes med
opplæring av 2 - 3personer av driftspersonalet. Opplæringen deles inn i fir e faser:

- Innføring skal inneholde orientering om prosjektet, de ulike systemene og hvordan de fungerer samt
omfanget av leveransen.

- Videregående skal inneholde opplæring i bruk/betjening av SD - anlegg/hovedsentral, bruk/betjening
av undersentraler og ved likehold av feltutstyr.

- Repetisjon 1 skal ta for seg repetisjon i bruk av SD - anlegg/hovedsentral samt hvordan de ulike
systemer fungerer.

- Repetisjon 2 skal ta for seg repetisjon i SD - anlegg/hovedsentral samt mer inngående bruk av
undersentraler og lokal styring.

Det skal regnes med følgende antall timer til de forskjellige fasene:
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- Innføring: ca. 8 timer
- Videregående: ca. 8 timer
- Repetis jon: ca.2x 5 timer

Entreprenøren skal i god tid før opplæring starter fremlegge forslag til opplæringsplan ovenfor byggherre.

5 9 A Andre installasjoner for ekom og automatisering
Tilbyder spesifiserer installasjoner som ikke er beskrevet foran , men som er nødvendige for å få et komplett
bygg

59 B Riving av e - kom
Alt eksisterende e - kom utstyr skal rives. Brannalarmanlegg skal demonteres og overleveres byggherre.
D ørautomatikk skal demonteres for gjenbruk på rehabilitert skole.
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6 Andre installasjoner

6 1 Person og varetransport

Det monteres wire heis inkludert sjakt mellom etasjeskillene. Heisen skal være maskinromløs. Heisen s kal
tilfredsstille krav til universell utforming.

Det leveres og monteres 1 stk. heis , komplett med alt nødven dig utstyr og alle arbeider inklusive.

Henvisninger:

• Plan og bygningsloven
• Veiledning til Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 1 7 )
• REN veiledning til teknisk forskrift til plan - og bygningsloven 1997, 3. utgave, 2003.
• Maskindirektivet 2006/42/EG
• NS 11001 - 1:2009 Universell utforming av byggverk. Del 1: Arbeids - og publikumsbygninger.
• NS 3420, kap. Z1 Løfteinnretninger, rullende fortau og småvaretransportører.

Tegninger

Tegning av heisstol skal fremlegges for godkjenning av tiltakshaver før den settes i produksjon.

Sjakten

Denne utføres i betong eller elementer enten i stål eller passende materiale. Sjakten skal være tilstrekkelig
ventilert i form av de åpninger som er i sjakten. Alt nødvendig arbeid og utstyr medtas for bygging av komplett
sjakt. Heisen skal ha lukket kabin.

På gulv skal det legges slitesterkt sklisikkert belegg med knastemønster o g med kontrastfarge fra vegg. Gulvet
skal ha en renholds - vennlig overflate. Farger og materialer skal godkjennes av byggherre.

Sjaktdører

Dørene utføres som automatiske slagdører med lysåpning min. 900x2000 mm (bxH) lysåpning.

Dører leveres ferdig rust - bes kyttet, grunnet og malt i den RAL - farge byggherre ønsker.

Sjaktdører bør kunne avlåses med sylinder tilpasset byggets systemlås.

Sidefelt / omslutningskarmer for avdekning leveres i rustfritt børstet stål og i solid utførelse.

Det skal leveres og monteres solid stålterskel for overgang mellom dekke og stålsjaktvegg som flukter med
omsluttende karmer.

Dører og karmer skal leveres ferdig overflatebehandlet og lakkerte med toppstrøk i valgfri farge.

Betjening / tablå

Stoltablå utstyres med standard manøverpane l for etasjevalg og kjøring av heis samt nødstopp.
Destinasjonsbrytere skal være impulsstyrte. Manøverpanel skal ha nødlys som tenner ved nettbortfall. Nødlys
plasseres slik at det gir godt lys ved betjeningstablå. Tablå utstyres dessuten med integrert enh et for 2 - veis
telefonkommunikasjon. Tablåene merkes med store opphevede tall/symboler og punktskrift. Skrift på
knappene skal ha kontrast til resten av kappen. Tablået skal være punktbelyst.

Etasjetablå skal utføres med impuls/touchbrytere, kvitteringslam pe for tilkalling, digitalt display for vising av
posisjon og fartsretning og merket både med tall/symboler og punktskrift. Tablåene monteres innfelt i
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dørkarm/dørfelt, fortrinnsvis på høyre side av dør. Evt. plate for tablå utføres i børstet rustfritt stå l. For øvrig
gjelder samme krav som for kjøretablå.

Alle tablå skal godkjennes av oppdragsgiver før produksjon.

Styring og programmering

Styringen skal kobles slik at heisen returnerer til hovedetasje ved innkobling av signal fra brannmeldersystem.
EN81 - 73 . Etter endt reklamasjonsperiode skal service på heis fritt kunne overtas av valgfri servicepartner uten
at dette fører til ekstra kostnader for byggherre .

Det skal ikke legges inn blokkeringer i styresystemet som hindrer videre drift eller service utført av annet firma i
ettertid. Programvaren skal ikke inneholde funksjoner eller elementer som skaper problemer for andre aktører,
hverken teknisk eller økonomisk, ved ev. senere servicearbeider.

Adgangskontroll

Heisanlegget skal utstyres med kabelanleg g for adgangskontrollsystemer. All nødvendig kabling og andre
forberedelser for dette skal medtas i tilbudet. Det skal leveres kortleser uten tastatur. Dette gjelder på tablå i
alle etasjer. Nøkkelbryter for avstenging av heisen skal monteres i 1.etasje, 4 nøkler leveres.

Alarm og kommunikasjon

Det skal medtas komplett GSM basert anlegg for toveis alarmkommunikasjon mellom heisstolen og vaktsentral.
Type Safeline 3000 eller tilsvarende. Alarmen skal være fritt programmerbar til valgfri vaktsentral (åpen
pr otokoll). Heisalarm skal fysisk kunne skiftes uten at det er nødvendig med inngrep i elektronikk eller at
heistablå må bygges om.

Driftskontroll

Alle tekniske alarmer/feilmeldinger fra løfteplattformen skal tas ut på potensialfrie kontak ter i styreskapet.
Alarmen skal være terminert til egne merke de klemmer i fordeling for heisen, og skal benyttes for tilkobling til
anlegg for teknisk driftsovervåking. Det skal være minimum 2 kontaktsett for alarmutganger.

Utstyr

I tilbudet skal medtas levering og monteri ng av driftsinstruks innbakt i plast med varig tekst på norsk.
Oppbevares i skap for automatikk. For øvrig leveres utstyr iht. gjeldende forskrifter.

TEKNISK PRISGRUNLAG:

• Løftehøyde 4 etasjer fra kjeller til 3. etg.
• Nyttelast 500kg.
• 4 stopp.
• 4 sjaktdører.
• Innvendig plattform BxD 1100x1600 mm.
• Vanntett heisgrube
• Sjakttopp, tilpasses bygget.
• Det presiseres at det er entreprenørens ansvar at korrekte mål benyttes når heisen settes i

produksjon.
• Belysning i heisestolen skal leveres med innfelte L ED - lamper. Lamper skal slukkes automatisk når

heisen ikke er i bruk.
• Byggets elektroentreprenør monterer kursopplegg frem til heisens styreskap samt signal fra

brannalarmsentralen for brannstyring. Alle øvrige elektroarbeider som er forbundet med denne
lev eransen skal medtas.

68 Andre tekniske installasjoner
Tilbyder spesifiserer installasjoner som ikke er beskrevet foran men som er nødvendige for å få et komplett
bygg.
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69 Riving av andre installasjoner
Eksisterende heis rives
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7 Utendørs

70 Utendørs generelt
Generelt

Denne beskrivelsen er ikke en komplett detaljert beskrivelse. Leverandørprosjektering skal legges fram for
byggherren til godkjenning. Totalentreprenøren er selv ansvarlig for å sette seg inn i forholdene på stedet og
innhente tilleggsopplysninger som er nødvendige for å kunne levere det komplette tilbudet for leveransen. Det
skal forutsettes at alle arealer innenfor angitt entreprisegrense på ett eller annet vis skal bearbeides eller
berøres.

Alle arbeider skal prises komplett levert og montert. Det henvises til vedlagte Utomhusplan L 01.

Konsept

Konseptet for skolegården skal være å løfte opp den historisk e verdien for stedet med inspirasjon fra
fiskerinæringen. Inspirasjon fra denne fiskenæringen kombineres inn i skol egården med lek for å skape en
spennende og unik skolegård for elevene med for eks. tralle, fiskekasse, bism ervekt , fiskehjell, tønner og
heisekran osv.

Utendørsarbeidene kan deles i 3:

Adkomst Ravegen: I dette området anlegges droppsone for sko le og samfunnshus og bussholdeplass med
adkomst fra Strandvegen. Dagens bussholdeplass som ligger på skoleveien flyttes til
Ravegen.

Adkomst nordøst for ny arkade: Området inneholder adkomst og trafikkmessig funksjoner som parkering,
varelevering, avfalls håndtering og påfylling for oljetank. Det skal også anlegges noen
sykkelparkeringsplasser ved publikumsadkomsten.

Aktivitetsområde sørvest: Området opparbeides med nye dekker, møblering og lekeapparater. Det skal også
anlegges adkomst og kjøreatkomst f or traktor for snøbrøyting og lastebil for påfylling
for oljetank og material levering i dette området.

Prosjektering for teknisk godkjenning

Totalentreprenøren skal søke og innhente nødvendige godkjenninger fra Lebesby kommune for alle arbeider
på, og ti ltak i forbindelse med, offentlig trafikkarealer, teknisk infrastruktur og grøntarealer.

Generelle krav

For kontraktsforhold gjelder NS 8407 (2011) Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Anlegget skal bygges i hht krav i:

• TEK 17
• Kommunalteknisk norm Lebesby kommune
• Statens Vegvesens håndbok N200 Vegbygging
• Gjeldende NS3420 vedr. bygge - og anleggsarbeider
• NS 4400 - 4413 vedr. levering av planter
• NS - EN 1176 Lekeplassutstyr og underlag
• Universell utforming

Krav til utførende

Det still es krav til at utførende entreprenør for arbeider med levende planter og frø, eksisterende og
nye, skal være kvalifisert anleggsgartner/anleggsgartnermester.
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71 Bearbeidet terreng
Innmåling av terreng utføres for kontroll av terrengoverflater. Slukplasse ringer må gås igjennom og justeres
etter kontrollinnmålinger av terrenget.

Grov terrengbehandling av området er vist på tegningene.

Utomhusarealene skal planeres, oppfylles og utgraves slik at de ferdig opparbeidede arealene følger de
oppgitte nye koter o g terrenghøyder for OK ferdig dekke, men det er viktig at om det forekommer avvik skal
nye høyder tilpasses terrenget. Terreng skal utføres med jevne overflater og avrundede overganger. Alt areal
skal tilpasses nye inngangshøyder og fall til nye sluk. Alle adkomster skal være universelt utformede.

Riving

Asfalt som fjernes skal kjøres til godkjent deponi.

Eksisterende utstyr som berøres av anlegget skal fjernes.

72 Utendørs konstruksjoner
Rampe

Se RIB (Byggeteknikk) beskrivelse

Trapp

Se RIB (Byggeteknik k) beskrivelse

Støttemur

Se ARK beskrivelse

Amfi med tak

I midten av skolegård ligger en terrenghaug. På terrenghaugen bygge s et sitteamfi med terrassering ned mot
oppholdsområdet. Det er tretak over hele amfiet. Platåene opparbeides med tredekke og fisketønner. Alt
trevirke skal være av kjerneved av lerk eller furu, eller ha en miljøvennlig impregnering. Alt treverk skal skrus
sammen. All dimensjonering og innfesting skal være tilstrekkelig for å tåle tiltenkt bruk.

73 Utendørs VAO

73 .1 Generelt
Dette kapitlet omfatter utvendige VA - anlegg. Det skal etableres nye uttrekksledninger for spillvann og
overvann, og det skal etabler es nye ledninger for vannforsyning, en for forbruksvann og en for sprinkleranlegg.
Spillvann ledes til kommunalt nett, og overvann til elv, ev. kommunalt nett. Påkobling for vann og avløp er
utenfor skolen. Arbeidene skal omfatte alle arbeider frem til kom plett ferdig VA - anlegg, inkludert levering av
alt nødvendig materiell.

Utendørs røranlegg skal prosjekteres iht. VA - norm for Lebesby kommune, standard abonnementsvilkår for
vann og avløp, relevante VA - miljøblad samt bestemmelser gitt i PBL/ TEK17. Sanitærm elding for utvendig VA
må leveres i forbindelse med søknad om IG.

Skisse som viser eksisterende utvendig VA er vedlagt, tegning K - 730 - 10 - 100. Skissen er basert på grunnlag som
foreligger fra øvrige fag i prosjektet og dialog med Lebesby kommune. Anbyder må selv prosjektere en løsning
for vann, spillvann og overvann. Det foreligger for øvrig ikke digitalt kartgrunnlag over kommunalt ledningsnett,
som betyr at anbyder selv må kontrollere plassering og høyder før arbeidene starter.

73.1.1 Dimensjonering

Anbyde r er ansvarlig for å beregne og dimensjonere alle utvendige VA - anlegg i tilknytning til prosjektet.
Dimensjonerende mengder for forbruks - og sprinklervann, spillvann og overvann fra bygg (takvann) fastsettes
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av RIV i detaljfase. Utvendig VA tilpasses ledni ngsdimensjoner for uttrekk av spillvann og overvann og inntrekk
av vannledninger. Ledningsdimensjoner på tegning K - 730 - 10 - 100 er oppgitt av Lebesby kommune.

Nytt VA - anlegg skal dimensjoneres iht. krav til slukkevann angitt i TEK 17 til minst 50 l/s fordel t på minst to
uttak (preakseptert ytelse). Brannkum/hydrant plasseres innenfor 25 - 50 meter fra inngang til
hovedangrepsveg.

73.1.2 Eksisterende VA - anlegg
Eksisterende VA - anlegg framgår av vedlagt tegning K - 730 - 10 - 100. Tilkoblinger til kommunalt nett for va nn,
spillvann og overvann er nord for skolen i Skoleveien/Elvevegen. Kjøllefjord skole er oppført i flere byggetrinn
over flere år. Flere opprinnelige kummer og ledninger ligger i dag antakeligvis under senere utvidelser av
skolen. Følgende er registrering er fra tilstandsrapport (vedlegg : Hovedrapport VVS ) utarbeidet av Norconsult.

Kommunal vannforsyning. Bra trykk og vannkvalitet. Delvis ringledning (2 - sidig forsyning).
Ett vanninnlegg. Vannledninger av kobber. Spillvann og overvann er koblet til kommunalt

avløpsnett (fellessystem). Ingen utskillere på avløp, opprinnelig septiktank er fjernet. Avløp
fungerer stort sett ok, men ett taknedløp er tett (i grunnen?). Utvendige avløpsrør i grunn

sannsynligvis også av støpejern.

73.1.3 Grensesnitt andre fag
Følgende grensesnitt mot andre fag gjelder:

• RIV/VVS. Uttrekk avsluttes 1 m eter fra utvendig vegg, videreføring ivaretas av utvendig VA. Gjelder
uttrekk spillvann, overvann (takvann) og inntrekk forbruksvann og sprinklervann.

• RIB/d rens. RIB ivaretar drens og sandfangkum, utvendig VA håndterer drensvannet videre til
overvannsanlegg.

• LARK ivaretar terrengut forming og f allplan , utvendig VA håndterer vannet fra slukanlegg til
overvannsanlegg.

73.2 Riving/demontering eksisterende VA - anl egg

Eksisterende utvendige VA - anlegg som påtreffes i forbindelse med rehabilitering og ombygging av skolen
frakobles og fjernes. Dagens administrasjonsbygg skal rives, vanninnlegg og avløpsuttrekk som ikke skal
gjenbrukes, plugges forskriftsmessig ved hove dledning. Materiell skal leveres til godkjent deponi, deponiavgift
skal inkluderes.

73.3 Grøfter

Ledningsgrøfter skal graves iht. de krav som gjelder for grøftetverrsnitt etter gjeldende forskrifter.

Før graving av grøfter skal vegetasjonsdekke eller annet dekke (asfalt mv.) fjernes. Bredde for fjerning av
vekstjord, vegetasjon, asfaltdekker skal ikke overstige formålsbredde for veier, byggegrense bolig og plasser
mm.

Entreprenøren må under gravearbeidene rette seg etter Arbeids tilsynets forskrifter for grøfter. Entreprenøren
må selv vurdere nødvendigheten av bruk av grøftekasser eller annen avstivning av grøfta i forbindelse med
arbeidsutførelsen, og medta dette. Eventuelle teletillegg, fjerning av overskuddsmasser og tiltak mot ev.
vannulemper, skal også medtas av totalentreprenøren.

Grøftesidene skal renskes for stein og annet, som det er fare for kan rase ned. Eventuelle ekstraarbeider på
grunn av sammenrasing eller opp - pressing av bunn gir ikke grunnlag for pristillegg.

Utvid else av grøfter for kummer mv. skal inkluderes.
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Entreprenøren skal også innhente opplysninger om, og medta alle kostnader i forbindelse med kryssing/graving
langs eksisterende ledninger, kabler og konstruksjoner i grunnen.

Fundament for fleksible rør (pla strør) skal generelt bestå av friksjonsmasser 8 - 16 mm, ev. 11 - 16.

Før ledningsfundamentet legges skal grøftebunnen gjøres fri for snø, is og teledannelse, samt omrørte og
oppbløtte masser. Dersom komprimering medfører oppbløting/omrøring av massene under f undamentlaget,
må grøftebunnen forsterkes. Ledningsfundamentet skal være min 15 cm tykt, det skal komprimeres til 95%
Standard Proctor (fottråkking), og den øverste 1/3 av fundamentet skal løsgjøres før røret legges.

Sidefylling av fleksible rør skal best å av friksjonsmasser 8 - 16 mm. Det fylles til 30 cm over høyeste ledning. Ved
isolering av ledninger skal det være en pute av friksjonsmasser over isolasjonen før stedlige masser kan
tilbakefylles i grøft. Komprimeringsutstyr skal ikke ha større vekt enn 60 kg der det ligger fleksible rør i grøfta.

Bunnforsterkning inkluderes der det er nødvendig. Tykkelse på bunnforsterkningslaget settes normalt til 300
mm. Det legges fiberduk under bunnforsterkningslaget.

Grøfter fylles igjen med stedlige masser lagret ve d grøftekanten. For grøfter som ligger i veier, skal det fylles
igjen med stedlige masser til underkant forsterkningslag for vei. Normal komprimering iht. NS3420. Dersom det
er lagdelt grunn, skal entreprenøren tilstrebe tilbakefylling med opprinnelig lagd eling.

Gjenfylling mot betongkummer utføres med telediskre masser 0 - 63 mm, mot plastkummer benyttes pukk 11 -
16 ev. 16 - 22 mm. Det skal generelt fylles til 0,5 m utenfor kumvegg med tilførte masser.

73.4 Ledninger

73.4 .1 Gene relt

Entreprenøren skal ta med al le nødvendige bend, eventuelle grenrør, tilpasnings - /overgangsdeler etc. for
komplett utførelse av ledningsanlegget. Røranlegg som kan bli utsatt for frost, skal frostsikres. Ifølge SINTEF
Byggforsk er frostmengden (F100) for Lebesby kommune 32 000 °C, og frostdybden 1,9 meter.

Alle kostnader i forbindelse med tilkopling til nye og eksisterende anlegg skal også være inkludert i prisene. For
vurdering av nødvendig omfang henvises det til vedlagt tegning K - 730 - 10 - 100.

73.4.2 Trykkledninger for vann

Omfatter levering og fremlegg og tilknytning av vann fra kommunal ledning til bygget av følgende ledninger :

• VL PE100 SDR11 forbruksvann
• VL PE100 SDR11 sprinkelanlegg

73.4.3 Selvfallsledning for spillvann

Omfatter levering , fremlegg og tilknytning av bygget s spillvann til kommunal ledning av følgende ledninger :

• SP PP SN8

73.4.4 Selvfallsledning for overvann

Omfatter levering og legging av følgende ledninger for å ivareta håndtering av alt overflatevann :

• Overvannsledninger for takvann fra takvannsuttrekk til felles overvannsledning ut fra bygg . DV SN8
• Overvannsledninger fra sandfangkummer drens til felles overvannsledning ut fra bygg . DV SN8
• Overvannsledninger fra sluker/sandfangkummer . DV SN8
• Overvannsled ninger fra utvendige rister/gruber til overvannsanlegg. DV SN8
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73.4.5 Gjeldende krav

Ledninger iht. VA - norm. Produsert og merket iht. gjeldene standarder. Utførelse og prøving av avløpsledninger
iht. NS - EN 1610:2015. Ferdig lagt ledning skal ikke vise større relativ deformasjon enn kravene gitt i NS 3420.
Ledninger skal legges med ensrettet fall uten svanker.

73.4.6 Tilkobling eksisterende anlegg

Tilkopling av trykkløse ledninger utføres med skjøtemuffer. Tilkoblinger av trykkledninger med strekkfaste
s kjøtemuffer.

73.4.7 Innvendig inspeksjon av rørledning

Sekvensfilming. Før overtakelse av anlegget skal det foretas inspeksjon av avløpsledningene og
overvannsledningene. Ett sett film forblir byggherrens eiendom. Alle avløpsledninger med dimensjon 160 mm
eller større skal filmes.

73.4.8 Klargjøring

Entreprenøren skal medta alle kostnader forbundet med klargjøring av VA - anlegget før overlevering og
igangkjøring av anlegget. Alle avløpsledninger skal spyles før overlevering. Kloring/desinfisering og eventuel l
dekloring av vannledning før påkopling eks nett. (jf. VA - miljøblad nr. 39).

73.5 Kummer og tilbehør

73.5.1 Generelt

For oppbygging av inspeksjonskummer skal det anvendes prefabrikkerte betongringer med lamellpakning
mellom skjøtene. Alle kumseksjoner ska l løftes med godkjent kjegle - og kumringløfter. Alle kummer skal bygges
opp med minimum en skjøtering i toppen med total høyde 300 mm, samt støtteringer i galvanisert stål.
Prefabrikkerte kummer og kumelementer skal tilfredsstille kravene i NS 3125. Juster inger med not og fjær skal
tilfredsstille kravene i NS 3126. Alle kummer skal være i kjøresterk utførelse med 40 t onn s lokk. Kummer skal
være iht. kommunalteknisk norm for Lebesby kommune.

Ved bruk av minikummer (DN400 plast) skal det anlegges ø650 mm kumr ing av betong i kumtopp og DN650
mm ramme med lokk.

I anleggsperioden skal benyttes tauverk eller lignende under støpejernslokket, for å hindre at skjøteringen
skades. Kummer skal frostsikres. Alle inspeksjon - /nedstigningskummer skal leveres med isolert me llomlokk.

For betongkummer skal det benyttes Platon grunnmurplater eller tilsvarende mot kumveggene, for å forebygge
setningskrefter fra omkringliggende masser.

For vurdering av nødvendig omfang henvises det til vedlagt tegning K - 730 - 10 - 100. Lokale tilpas ninger må
foretas på stedet ut fra terrengets utforming. Alle rørdeler, pakninger, overgangsdeler etc. for rør som
tilknyttes til kummene skal inkluderes i enhetsprisen for hver av kummene. Omfatter levering og montering av
følgende kummer:

73.5. 2 Vannkumm er

• DN1600

Vannkum med vanninnlegg for sprinklervann med tilbakeslagsventil og stengeventil, samt vanninn legg for
forbruksvann med stengeventil. Vannkummer skal ha drenering/være tilstrekkelig tett, slik at vann ikke står
opp på armaturet. Nedstigningskummer skal ikke ha mindre diameter enn 1200 mm.

73.5.3 Spillvannskummer

• DN1000 nedstigningskum
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• DN400 inspeksjon skum

Spillvannskummer skal ha plastbelagte renneløp. Nedstigningskummer skal ikke ha mindre diameter enn 1000
mm.

73.5. 4 Overvannskummer

• DN1000 nedstigningskum
• DN400 inspeksjonskum

Nedstigningskummer skal ikke ha mindre diameter enn 1000 mm.

73.5.5 Sandfangkummer

• DN1000 overflatevann
• DN1000 takvann

Sandfangkummer i betong for overflatevann. Inkludert lokk, dykker, steamslange etc. Sandfangkummer skal ha
lokk med lås. Gjennomsnittlig høyde på sandfangkummer 2,5 m. Plassering av sandfangkummer må gjøre s
etter at endelig høydesatt utomhusplan foreligger.

73.5.6 Hjelpesluk

• DN400

Hjelpesluker i betong med kumdybde 1 m. Inkludert ristlokk med lås. Tilkobles sandfangskum.

73.5.7 Ut slipp mot elv

• Vingemur

For frostsikring av overvannsutløp mot elv benyttes Ba sal vingemur eller tilsvarende.

73.5.8 Tetthetsprøving av kummer

Samtlige kummer skal tetthetsprøves med vann iht. krav gitt i NS3420.

74 Utendørs elkraft
Det skal monteres varmekabler direkte utenfor inngangspartier og rømningsveier, i tillegg til takrenne og
taknedløp. Det skal monteres varmekabler i utvendig trapp. Alle varmekabler skal være koblet til SD - anlegget.

Det skal leveres led lys langs hele «husrekken» for å lyse opp husrekken og området under slik at det
arkitektoniske bildet også vises i mørketiden. Det skal også leveres lys under taket på gangveien til
samfunnshuset. Det skal sørges for tilstrekkelig lys ved alle byggets inngan ger. Alle lys skal leveres med styring
via dali . Det skal etableres lys på lekeplass for skolen. Det skal etableres tre nye lysmaster, i tillegg til at to
eksisterende skal beholdes. Det må tas med ny forsyning av de gamle lysmastene.

Eksisterende ledninge r og utstyr som berøres av anlegget skal fjernes.

76 Veger og plasser
Dekker og overbygninger skal dimensjoneres iht. Statens Vegvesens Håndbok N200 for tiltenkt kjøring og tåle
brøyting samt oppstilling av brann - og redningsutstyr der det er aktuelt.

Ek sisterende overbygninger der høyde OK dekke ikke senkes eller berøres kan det vurderes om dekket kan
ligge uten forsterkning av eksisterende overbygning. Eksisterende overbygninger der høyde OK dekke senkes
skal forutsettes forsterket i nødvendig grad.

Se Utomhusplan L 01 for lokalisering av ulike typer dekker.
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Dekker

Asfaltdekker

På adkomstveger og parkeringer.

Kjørearealer min. 2 lag asfalt, lagtykkelser min. 4 cm.

Gang - /sykkelarealer, min. 2 lag asfalt lagtykkelse min. 3 cm Agb 11.

Storgatestein

I vannerenner . 3 - 8 rader storgatestein tilpasse t forskjellige bredde av vannrenner. Settes og f ug es med betong.

Belegningsstein

I aktivitetsområde under tak av ny arkade som er i overgangen mellom bygg og terreng.

Betongdekker

I rampe og tra pp ved inngang LOSA. Overflater brettskures.

Grusdekker

I aktivitetsområde, i overgangen mellom asfaltdekke og gummidekke.

Gummidekke

Som fallunderlag i aktivitetsområde i skolegård. Helstøpt. Farge avklares med ARK/LARK. Dimensjoneres og
bygges opp iht leverandørens anvisninger med hensyn til aktuell fallhøyde.

Tredekke

I aktivitetsområde rundt to terrenghauger i midten av skolegård. Tredekket skal kunne tåle kjørebelastning
dersom eventuelt traktor eller lastebil kommer inn på dekket ved manøvrering. Alt trevirke være av kjerneved
av lerk eller furu, eller ha en miljøvennlig impregnering. Alt treverk skal skrus sammen. All dimensjonering og
innfesting skal være tilstrekkelig for å tåle tiltenkt bruk.

Oppmerking

All oppmerking på asfalterte flater utføres med termoplast , tykkelse min 2 mm medtas .

Skilting

Skiltplan for trafikkarealer utarbeides og godkjenning innhentes. Skilting av trafikkarealer leveres og monteres
komplett. Skilt monteres på galvanisert og pulverlakkert stolpe. Antatt antall skilt 4 stk.

Kanter

Kantstein av naturstein satt i betong. Det skal settes kantstein og mellom asfalt og grøntareale r . Det medtas
rett og krum stein m/fas.

1 skift skråstilt eller flatt satt storgatestein i alle overganger mellom dekker i ak tivitetsområde øst (mellom grus,
gummidekke, tredekke og grøntarealer). Settes i betong.

77 Park og hage
Vegetasjon

Beskyttelse av eksisterende vegetasjon

Se utomhusplan L01 for trær som skal bevares. Eksisterende trær som skal bevares skal inngjerde s i
anleggstiden slik at de ikke skades, verken i rot, stamme eller krone.

Plen

Komplette plenarealer iht. Utomhusplan L01.
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Nødvendig avretting av underlag 150 mm vekstjord.

Grasarealer tilsås med egnet frøblanding, norske grassorter.

Etter spiring skal arealene gjødsles med 10 kg/da kalksalpeter. Denne gjødslingen gjentas når gresset er 3 - 4 cm
langt. Arealer med dårlig etablering skal ettersåes fortløpende.

Gresset skal være i god utvikling og fritt for ugress ved overlevering.

Det etableres midlertidig e beskyttelsesgjerder rundt alle tilsådde arealer.

Skjøtsel

Entreprenøren skal være ansvarlig for skjøtsel av plen i 1 år fra overtakelse av grøntanlegget (som
garantiperioden).

78 Andre utendørs anlegg
Møblering og utstyr

Sykkelstativer

Sykkelstativer for totalt 53 sykler, hvorav 23 under tak. (23 stk ved publikumsadkomst, 10 stk ved inngang
samfunnshus og 20 stk ved fasaden i sør.) Fastmonterte stativ for mulig låsing av sykkelramme til stativet.
Kraftig, solid og vedlikeholdsfri utførel se. Enkeltstativer monteres på nedgravd fundament under asfaltdekke.
RAL - farge bestemmes i samråd med LARK.

Sykkeltak

For totalt 23 sykler , men delt i 2 seksjoner. RAL - farge bestemmes i samråd med LARK.

Avfallscontainere

3 stk nedgravde. Komplett inkl. utførelse.

Lekeutstyr

Eksisterende lekeapparater og møbler i skolegård fjernes eller flyttes. Alt nytt utstyr skal monteres etter
henvisning fra leverandør og i henhold til lekeplassforskriften.

Til aktivitetsområde nordøst sk al leveres og monteres følgende lekeelementer:

• Fugleredehuske på stativ av rustfritt stål fra Elverdal (se bilde under) – eller tilsvarende. RAL -
farge bestemmes i samråd med LARK.

• 5 stk i 4 varianter rampball fra Rampline (se bilde under) – eller tilsvare nde.
• 2 s tk i 2 ulike størrelse trampoline fra Rampline (se bilde under) – eller tilsvarende.

• 1 stk bordtennis i betong (se bilde under).
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• Sandkasse med lekesand og omramming av sittekant i tre, liggende rundstokk (se bilde
under).

• Buldrevegg på fasaden med 4 gripetak pr. m2 med 3 forskjellige rutealternativer (se bilde
under).

• 2 stk fisketønner av kjerneved av lerk eller furu, eller ha en miljøvennlig impregnering (se
bilde under), detaljtegning utarbeides.

• Tralle av kjerneved av lerk eller furu, eller ha en miljøvennlig impregnering (se bilde under)
med trallespor av jern skinner , detaljtegning u tarbeides.

• Fiskebåt av kjerneved av lerk eller furu, eller ha en miljøvennlig impregnering (se bilde under) ,
størrelse iht tegning L01 , leverandør: Barnehageprodukter AS . Farge bestemmes i samråd
med LARK.

• 2 stk landganger av kjerneved av lerk eller furu, eller ha en miljøvennlig impregnering, med
tau som håndløper (se bilde under), detaljtegning utarbeides.

• Enkel f iskekran av rustfritt stål. RAL - farge bestemmes i samråd med LARK (eksempel se bilde
under) Detaljtegning utar beides i samarbeid med lekeplassleverandør.

• Tunnel gjennom terrenghaug (se bilde under), åpninger skråskjæres.
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• Fiskehjell klatrestativ , h=3,0 m, av kjerneved av lerk eller furu, eller ha en miljøvennlig
impregnering (se bilde under), detaljtegning utarbeides.

• Lekevegg , h= 1,8 m, med fiskekasser og tønner (se bilde under), detaljtegning utarbeides.

• Garnblåser/fendere (se bilde under).

• Klatrenett inspirert av fiskegarn, detaljtegning utarbeides i samarbeid med
lekeplassleverandør.

• Bålpanne

• Bism ervekt i rustfritt stål, farge bestemmes i samråd med LARK.

Gjerder og rekkverk

Håndløper i rustfritt stål for rampe og trapp ved inngang LOSA. RAL - farge bestemmes i samråd med LARK.

Benker

2 stk eksisterende sittegrupper i skolegård gjenbrukes/ refundamenteres.

Det medtas 3 stk nye sittegrupper (bord/ benker) og 3 benker, med sitteflate av treverk behandlet for utendørs
plassering. Minst halvparten skal ha armlene og ryggstøtte. Sittegrupper må være flyttbare. Benker kan
fastemonteres.

Det medtas 1 stk sittegruppe med inspirert av fiskerinæringen, detaljtegning utarbeides.

Benkene og bordene skal være av en slik kvalitet at de tåler å stå ute hele året.

Sikkerhetsnett

Gjerde rundt ny ballbinge h= 1,2 m på langsidene og 3,0 m på kortendene i stål.

Nytt sikkerhetsnett monteres på sidene av eksisterende ballbinge som er like høy som nettet på kortsider.
Dette må måles på tilbudsbefaringen.
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Ballbinge

Ny ballbinge komplett med kunstgresss. Type kunstgressdekke skal godkjennes av kommunen. Innfyll av sand.

Eksisterende husker

2 stk eksisterende dobbelhusker flyttes til baksiden av skolen.

Tegnin ger og modeller

Aksonometriske tegninger (3D - tegninger)
Krav til BIM i prosjektet: Totalentreprenør har ansvaret for å lage en sammensatt BIM - modell av bygget. Det
forutsettes at leverandør benytter egnet programvare som sikrer samsvar mellom 3D og 2D, både for geometri
og informasjon. Programvaren til leverand ør skal være «objekt - basert», og støtte eksport av IFC. Ønsker med
BIM - prosjekteringen er:

• Periodisk 3D - koordinering i prosjekteringsfasen
• Visualisering og kommunikasjon
• BIM - modell som supplement til byggherrens FDV - dokumentasjon.
• Kollisjonskontroll mellom fagene.
• «Som bygget» tegninger skal inkluderes.

Kostnadene for disse ytelsene i dette kapitlet skal være inkludert i summen for felleskostnader.

Krav til FDV - dokument asjon
Totalentreprenøren skal utarbeide en fullstendig FDV - dokumentasjon (drifts - og vedlikeholdsinstruks) for
byggeprosjektet og sine kontraktsmessige leveranser. Det skal utarbeides et komplett elektronisk underlag for
FDV som er tilpasset CuroTech`s FDV WEB, som byggherren benytter.

Tilgang til «ferdig» FDV - dokumentasjon skal gis byggherre senest 2 mnd. før overlevering. «Ferdig FDV» skal
omfatte alt materiell og utstyr som er levert, og være så komplett som mulig på dette tidspunkt. FDV -
dokumentasjonen skal foreligge i sin endelige ajourførte utgave senest 14 dager før overlevering. Som bygget
tegninger for alle fag skal også være inkludert ved endelig utgave.

For alt utstyr skal det leveres brosjyrer, spesiell montasje - og serviceinstruksjoner og rese rvedelslister. Videre
skal alt materiell listes opp med fabrikat, type, samt navn og adresse på leverandører.

For tekn. anlegg skal FDV i tillegg til tegninger og skjemaer, også bestå av fremgangsmåte for start/stopp og
feilsøking.

FDV - dokumentasjonen (instruksjoner, drift - og vedlikeholdsinstrukser mm.) skal foreligge på norsk, og
utarbeides etter føringer gitt i NS3456:2010 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
(FDVU) for byggverk. Tegninger skal forefinnes både som dwg - fil, IFC - fil og som pdf - fil i digital form.
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D. Krav til byggeprosessen

Administrative rutiner

Byggherrens oppfølging i prosjektet
Byggherren vil engasjere byggherreombud for å følge opp prosjektet. Byggherreombud (BHO) skal være i drift
fra kontr a ktsdato og følge både prosjekterings - og utførelsesf asen. Byggherreombud vil delta på byggemøter
og prosjekteringsmøter etter behov. Det skal utføres møter med totalentreprenøren og dens
kontraktsmedarbeidere vedrørende SHA forhold og byggherreavklaringer. Månedsrapport skal gjennomgås på
møtene.

Søknader
Totalentreprenøren må følge alle krav til innlevering av søknader i henhold til Plan - og bygningsloven og andre
offentlige krav, og vil være kontraktsmessig ansvarlig overfor Byggherre for at søknad(er) om igangsettelse
rettidig blir sendt Plan - og bygningsetaten.

All kontakt med offentlig myndighet i forbindelse med rammesøknad, søk nad om igangsettelse, brukstillatelse
og ferdigattest skal gå gjennom ansvarlig søker.

Nødvendig dokumentasjon for igangsettingstillatelse må sendes snarest mulig etter kontrahering. Dersom
totalentreprenør ønsker å benytte sin ansvarsrett i IG - søknad, fo r senere å overføre den til sin UE, skal dette
være avklart med byggherre i forkant av IG - søknad. Dersom forholdet ikke er avklart med byggherre i forkant
av IG - søknad, må totalentreprenør selv dekke offentlige kostander med å gjennomføre flytting av ansva rsrett.
Byggherren skal varsles om eventuell overføring av ansvarsrett.

Rutiner ved fakturering
Totalentreprenøren lager et forslag til betalingsplan som baserer seg på fremdriftsplanen. Byggherren skal
godkjenne denne planen før den blir gjort gjeldende som underlag for videre fakturering. Første faktura vil ikke
bli godkjent før betalingsplanen er godkjent av byggherren.

Dersom det skjer avvik i den avtalte fremdriften, skal fakturaplan endres slik at det blir overensstemmelse
mellom fakturering og fak tisk fremdrift.

Fakturering av tilleggsarbeider skal være på egen faktura og referere til endingslister. Eventuell faktura for pris -
og lønnsstigning skal sendes for seg.

Sikkerhet skal være stillet og godkjent av byggherren før 1. avdragsnota blir betalt. Faktura skal merkes etter
nærmere avtale med byggherre.

Utd ypende krav til faktura
Avtalt betalingsfrist gjelder først når oppdragsgiver har mottatt korrekt faktura. Ved uenighet om kravets
berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal totalentreprenøren sende kreditnota for hele
fakturabeløpet, samtidig som det utstedes to nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.
Faktura skal inneholde:

• Produsert verdi/betalingsplan
• Innestående
• Akkumulert fakturaverdi
• Tidligere fakturert
• Faktura denne periode
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Rutiner ved endringer
Varsel om endring skal gjøres skriftlig på eget skjema. Varsel formulert som tekst i e - post aksepteres ikke.
Formelt og signert skjema vedlagt e - post aksepteres. Endri ngsarbeider skal formaliseres iht. NS 8407.

Avvikshåndtering
Når det avdekkes avvik skal dette registreres, håndteres, følges opp og loggføres fortløpende.
Ved alvorlige avvik skal prosjektleder varsles umiddelbart. Status og logg for avvikshåndtering s kal legges ved
månedsrapport.

Totalentreprenør skal registrere avvik i eget avvikssystem i de tilfellene han har utført kontraktsarbeidene i
strid med kontrakten eller det oppstår feil eller skader, og årsaken er forhold han selv svarer for.

Avvik innen HM S/SHA, samt nestenulykker skal rapporteres spesielt.

Rapporteringsrutiner
Totalentr eprenøren skal i sitt tilbud inkludere månedsrapport til byggherren. Slik rapport skal minimum
omfatte temaer som status i arbeider, planlagte arbeider neste periode, fremdriftsbestemmende forhold,
endringer, SHA og byggherreavklaringer.

Prosjekthotell
Prosjektet skal benytte prosjekthotell.

Totalentreprenøren bekoster og administrerer prosjekthotellet. Det avtales særskilt med byggherre hvilket
prosjekthotell som skal benyttes og hvilken struktur man legger opp til.

Prosjekthotellet benyttes til å distribuere og dele dokumen ter, referater og tegninger.

Uavhengig av hvilken type prosjekthotell som benyttes, skal alle relevante deltakere få melding når det
forekommer endringer på prosjekthotell.

Arkivering
Alle arkivverdige dokumenter skal arkiveres fortløpende i prosjekthote llet.

Byggemøter og andre møter
Totalentreprenøren skal i sitt tilbud ha tatt høyde ukentlige byggemøter og andre møter .

Det skal skrives referat fra alle møter og befaringer. Gjentagende møter skal rekkefølge - nummereres.
Alle referater skal inneholde opplysninger om:

• Tid og sted
• Referent
• Navn på deltakerne
• Formålet med møtet/befaringen
• Kommentarer til forrige referat
• Distribusjon av referatet
• Pålagte oppgaver; hvem – hva – når
• Vedtak/beslutninger

Oppgaver skal følges opp og ikke fjernes fra referatet før saken er avklart/oppgave utført.
Møtereferater skal sendes ut senest 2 arbeidsdager etter at møtet ble avholdt.
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Kvalitetssikring

Kvalitetskontrollsystem
Totalentreprenøren skal utarbeide prosjekttilpassede kontrollplaner og sjek klister for egne arbeider innen både
prosjektering og produksjon.

Totalentreprenør skal også sikre at prosjekterende og underentreprenører utarbeider og vedlikeholder
kontrollplaner med relevante sjekklister for arbeid de er ansvarlig for.

Kontrollplanen skal også omfatte kontroll av prosjekterende og underentreprenørenes kvalitet på utført arbeid.

Kontrollplanene skal vise hva som skal kontrolleres av hvem og når, metoden som skal benyttes, og hvordan
kontrollen skal dokumenteres for å sik re at aktiviteten er gjennomført i overensstemmelse med
kontraktsgrunnlaget. Sjekklistene skal bl.a. gi henvisning til tegnings - og revisjonsnummer, samt
beskrivelsesposter og gitte toleranser.

I de tilfeller der arbeidene ikke lar seg inspisere i ettert id, skal Byggherren varsles innen kontrollen
gjennomføres. Dette skal fremkomme i kontrollplanen.

Før datoen for fullskalatest, skal totalentreprenør ha gjennomført egenkontroll og utbedret feil og mangler,
samt ha gjennomført totalentreprenørenes funksjo ns - og ytelsestest (innregulering, kontroll av mengde,
funksjon osv.).

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Generelt om SHA
Alle faser av arbeidene skal systematisk planlegges og gjennomføres slik at de samlede krav og mål til
Byggherrens SHA blir innfridd. Dette krever at alle i prosjektet, både i prosjekteringen og på byggeplassen,
deltar aktivt i SHAarbeidet og vektlegger SHA i alle arbeidsoperasjoner.

SHA - plan
Byggherrens SHA - plan utarbeides i prosjekteringsfasen i henhold til Byggherr es mal. SHA - målene beskrevet i
planen skal være kjent og implementert av alle aktørene i prosjektet . Se vedlegg I . 11
Avvik fra SHA - plan og nestenulykker skal rapporteres spesielt og korrigerende tiltak skal iverksettes omgående.

Ansvar, myndighet og organ isering av SHA - arbeidet
Organisering av SHA - arbeidet er beskrevet i prosjektets SHA - plan. Ved oppstart av prosjekteringsarbeidet skal
det gjennomføres gjennomgang av Byggherrens SHA - krav. Totalentreprenør skal ha samme målsetting for SHA i
prosjektet, som Byggherren.

Hovedbedrift i henhold til Arbeidsmiljøloven
Totalentreprenøren som er hovedbedrift skal signere på egen avtale kalt «Byggherrens kontrakt for
hovedbedrift», og påtar seg derved disse forpliktelsene.

Krav til kompetanse og opp læring innen SHA
Alle verneombud skal delta på samordningsrunder som holdes av hovedbedrift og delta på egne vernerunder.
Det er et krav at alle entreprenørene skal gi nødvendig opplæring til personell som arbeider på byggeplassen.
Gjennomført opplæring sk al dokumenteres.



Lebesby kommune

Rehabilitering Kjøllefjord skole

Del II - Kontraktsgrunnlag

93

Oppfølging av SHA arbeidet
Totalentreprenør har ansvar for å fremskaffe bekoste koordinator for prosjektering (KP) for prosjektering som
foregår etter at totalentreprenør er kontrahert. Koordinator for prosjektering (KP) og koordinator fo r utførelse
(KU) har rett til å jevnlig utføre relevante kontroller

SHA - og HMS - tavler
SHA - tavle: Totalentreprenøren skal henge opp SHA - informasjonstavle utvendig ved hovedinngangen til
bygge t /byggeplassen. Denne skal inneholde:

• Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet
• Riggplan
• Varslingsplan for ulykker og nestenulykker
• SHA - organisasjonskart for byggeplassen inkl. verneombud
• Hovedfremdriftsplan

HMS - tavle: Hovedbedrift skal henge opp HMS - informasjonstavler innvendig i spisebrakkene (innvendig HMS -
tavle). Denne skal inneholde:

• Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet
• Riggplan
• Varslingsplan for ulykker og nestenulykker
• SHA - organisasjonskart for byggeplassen inkl. verneombud
• Hovedfremdriftsplan med SJA
• Samordningsskjema (utvidet)
• Samordningsprotokoll (vernerundeprotokoll) fra siste runde
• SHA - plan
• Risikomatrise

SHA - perm på byggeplassen
Totalentreprenøren skal sørge for at prosjektets SHA - perm ajourføres fortløpende, i henhold til gjeldende
arkivnøkkel. Det skal kun foreligge én felles SHA - perm på byggeplassen. Totalentreprenøren skal sørge for at
SHA - permen er letttilgjengelig.

Dersom ho vedbedriften har skjemaer, rutiner, ol., som tilfredsstiller kravene kan disse benyttes etter
godkjenning fra Byggherren. Eventuelle henvisninger fra SH A - permen til totalentreprenørs HMS - system skal
fremkomme.

Risikoanalyse SHA
Risikoanalyse SHA skal gjen nomføres i henhold til NS 5814 Krav til risikovurderinger/ NS 5815 Risikovurdering
av anleggsarbeid. Risikomatrisen skal være vedlegg til SHA - planen.

Risikoanalyse SHA skal gjennomføres i prosjekteringsfasen, følges opp og oppdateres gjennom hele prosjektet.

Før oppstart av byggearbeidene skal risikoanalyse av hele gjennomføringen revideres basert på de endelige
valgte løsningene for bygget og de tekniske anleggene.

I forbindelse med utarbeidelse og oppdatering av fremdriftsplaner, skal det, i sa mhandling med KU,
gjennomføres nødvendige oppdateringer av risikomatrisen.
Alle på byggeplassen skal løpende identifisere risikofylte arbeidsoperasjoner for egne arbeider, og meddele
dette til KP/KU som viderefører dette til SHA - planen.

Sikker Jobb Analyse (SJA)
Alle aktører skal gjennomføre, dokumentere og arkivere Sikkerjobbanalyse (SJA) for egne aktiviteter med
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utgangspunkt i risikomatrisen. SJA skal omfatte gjennomgang av arbeidsoperasjonen, ivaretagelse av
risikoreduserende tiltak, vurdering av risikofaktorer/uønskede hendelser, samt fastsettelse av krav til
verneutstyr og sikringstiltak.

Totalentreprenør skal sørge for at sine underleverandører gjennomfører SJA for egne arbeider, og deltar i
totalentreprenørens SJA der dette er hensiktsmessig. Totalentreprenøren skal påse at alt involvert personell
deltar i SJA og er tilstrekkelig kjent med resultatet av SJA for hver enkelt aktivitet.

Det skal utarbeides skriftlige rapporter fra analysene som oversendes Byggherren og loggføres. Alle deltakerne
skal signere på SJA - skjemaet som arkiveres i SHA - permen.

Dersom det er krav til SJA som følge av risikoreduserende tiltak, skal KU kontrollere og signere på SJA - analysen
at de spesifikke risikoreduserende tiltak er ivaretatt.

Personlig verneutstyr
Krav til personlig verneutstyr er beskrevet i vedlagte SHA - faktaark. Totalentreprenøren skal holde personlig
verneutstyr for inntil åtte besøkende, og sørge for at besøkende blir registrert.

Vedlikehold og kontroll av anlegg og utstyr
Totalent reprenøren skal etablere overordnede rutiner for jevnlig kontroll av anlegg og utstyr, som for eksempel
stillas, løfteutstyr, løftestropper, brannslukningsapparater, maskiner, etc. Anlegg og utsyr som har krav til årlig
kontroll/sertifisering skal dokument eres spesielt. Tilsvarende kontroll gjelder også for anlegg og utstyr til
aktører nedover i kontraktskjeden. Kontrollene skal dokumenteres.

Kopi av dokumentasjon for sertifikatpliktige maskiner og utstyr skal foreligge på byggeplassen. Kjøretøyer og
maski ner skal ha lett synlig informasjon om totalentreprenørens navn og telefonnummer.

Krav til mannskapslister
Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge - eller
anleggsplassen.

Kontroll av lønns - og arbeidsvilkår samt arbeidstidsbestemmelser

Totalentreprenør skal sørge for å følge opp at Forskrift om informasjons - og påseplikt og innsynsrett blir fulgt
helt ut til kontraktskjedens ytterste ledd. Totalentreprenøren skal til enhver tid kunne f remvise for Byggherren
hvordan forskriftskravene ivaretas og hvilke kontroller som er gjennomført.

Det skal også kunne fremvises dokumentasjon på at alle ledd har forsvarlige arbeidstidsordninger for sine
arbeidere, i henhold til Arbeidsmiljøloven.

Totalentreprenøren skal ha full kontroll med hvilke arbeidstakere og virksomheter, også enkeltpersonforetak,
som utfører arbeid på byggeplassen.

Dersom oppdrag på byggeplassen gis til utenlandske virksomheter, skal dette rapporteres til
Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Opplysninger om kontrakten, samt de arbeidstakerne som jobber på
kontrakten, skal rapporteres inn på skjema RF 1199.

Stans av arbeid og/eller bortvising av personer ved brudd på krav til SHA
Byggherren har myndigh et til uten forhåndsvarsel å stoppe ethvert arbeid på byggeplassen dersom arbeider
blir utført i strid med de til enhver tid gjeldende krav til SHA.
Se for øvrig eget vedlegg vedr. entreprenørens plikter vedr. SHA
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Øvrige krav til byggeprosessen

Innsynsre tt
Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i

• Entreprenørens kvalitetssikringssystem
• Utførelsen av kontraktsarbeidet
• Produksjonsprosessen
• De deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig (for eksempel for økonomi og SHA/HMS) og

regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og
dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn.
Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.

Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og indirekte
underleverandører, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for entreprenørens evne til å
oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

Avfallshåndtering
Entreprenøren skal iverksette tiltak for å sikre korrekt håndtering av avfall som oppstår under anleggsperioden
i henhold til gjeldende nasjonalt og lokalt regelverk. Entreprenøren skal sørge for kildesortering av byggeavfall.
Avfallsplan utarbeides og av fall dokumenteres levert til godkjent depon i . Alle avfallscontainere skal være godt
merket, og det skal være satt av plass for containerne på riggplanen.

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en
frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp anses som vesentlig
mislighold og kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens
utløp. For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 10.000, - pr
mislighold.

Evaluering av entreprenøroppdrag
Byggherre kan etter end t oppdrag, eller på oppfordring, gjøre en evaluering av oppdraget. Formålet med
evalueringen er å kunne benytte erfaringer med entreprenøren i forbindelse med fremtidige
tilbudsvurderinger.

Kontakt med media og reklame
All kontakt med media skal håndteres av byggherren. Dersom entreprenøren eller dennes
leverandører/underentreprenører for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten
informasjon om oppdraget ut over å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges og
godkjenne s av byggherren på forhånd.
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E. Frister og dagmulkter

F rister

Byggherren har satt opp følgende tentative milepælsplan for prosjektet:

• Signering av kontrakt – A pril 20 21
• Oppstart byggeplass – M ai 20 21 .
• Pros jektet overleveres – 14 november 20 2 2

Dagmulkter

Dagmulkt løper fra fristens utløp til forholdets opphør og gjelder alle kalenderdager.

Følgende dagmulktsbelagte frister gjelder for dette prosjektet:

Beskrivelse Tidspunkt dagmulkt løper fra Dagmulkt

Utarbeidelse av HMS - plan, riggplan og
beredskapsplan

3 uker etter signert kontrakt NOK 3 .000, -

Bytte av prosjekt - eller anleggsleder
Uten varsel og samtykke beregnes
det fra første dag byttet er gjort

NOK 5.000, -

Avfallshåndtering
F ra første dag etter utgått
varselfrist .

NOK 5 .000, -

Levering av FDV - dokumentasjon,
unntatt som bygget tegninger.

3 uker før ferdigstillelsesdato. NOK 8.000, -

Overtakelse av kontraktarbeidet
Iht. kontraktens
ferdigstillelsesdato.

Jfr. NS 8407, pkt.
40.3 a)

Levering av som bygget - tegninger 4 uker etter ferdigstillelsesdato. NOK 10.000, -

Fremdriftsplanlegging

Totalentreprenørens planlegging av fremdrift og samordning skal utføres i samsvar med
NS 8407 kap. 21. I fremdriftsplanen skal ha avhengigheter mellom de ulike fagområder vektlegges og
synl iggjøres.

Her skal det angis forhold om framdrift som

• Krav til entreprenørens framdriftsplanlegging;
• Eventuell informasjon om samordning;
• Framdrift og frister knyttet til oppdragsgivers ytelser, for eksempel tidsplan for offentlig

saksbehandling, arbeids tegninger og materiell levert av oppdragsgiver.
• Tidspunkt for bestilling og frister for ferdigstillelse av eventuelle opsjoner .
• M ilepæler.
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F. Vederlag

Prissammenstilling

I samsvar med tilbudsgrunnlaget tilbys utførelse leveransen ift . følgende samleskjema :

Kapittel kr Beløp eks l . mva .

1 Felleskostnader kr

2 Bygning kr

3 VVS anlegg kr

4 El - tekniske arbeider kr

5 Ekom og automatisering kr

6 Andre installasjoner kr

7 Utendørs kr

Sum A. Entreprisekostnad kr

8a Prosjektering tiltransportert kr

8b Annen prosjektering kr

Sum B. G enerelle kostnader kr

8c Regningsarbeid kr

8d Enhetspriser kr

8 e Opsjoner kr

Sum C. R egningsarb., enhetspriser og opsjoner kr

8f Pris og valutaregulering kr

Sum D. Pris og valutaregulering kr

Evalueringssum A +B+ C +D kr

25 % mva kr

Tilbudssum inkl . mva .

kr



Lebesby kommune

Rehabilitering Kjøllefjord skole

Del II - Kontraktsgrunnlag

98

Tiltransportert prosjektering

Sum tiltransportert prosjektering inklusiv på slag overføres til konkurransegrunnlag 1 (TendSign), pkt. 1.8.1 a.
8 a. Se vedlegg I.12.

Tjeneste Honorarform
Honorar

NOK
Påslag Sum eksl. mva

Detaljprosjektering ARK Fastpris

Detaljprosjektering RIB Fastpris

Detaljprosjektering RIV Fastpris

Detaljprosjektering RIE Fastpris

Detaljprosjektering RIBr Fastpris

Detaljprosjektering RIVA Fastpris

Detaljprosjektering LARK Fastpris

SØK Fastpris

OL/PRL Fastpris

Sum overføres til
konkurransegrunnlag
1 , 1.8.1 a. 8 a .

Annen prosjektering

Sammendrag annen prosjektering inklusiv påslag overføres til konkurransegrunnlag 1 (TendSign), pkt. 1.8.1
a. 8 b .

Tjeneste Honorarform
Honorar

NOK
Påslag Sum eksl. mva

Detaljprosjektering RIBfy Fastpris

Detaljprosjektering RIAku Fastpris

Sum overføres til
konkurransegrunnlag I,
1.8.1 a. 8 b .
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Regningsarbeider

Dersom oppdragsgiver initierer endringer i leveransen, skal prisene nedenfor legges til grunn.

Det presiseres at alle endringer skal være bestilt før arbeidene igangsettes. Bestillingen skal være
undertegnet av både o ppdragsgiverens representant og leverandøren. Som basis for eventuelle
regningsarbeider oppgis her utfakturerte timepriser, enhetspriser, samt påslag for materialkostnad.

For t illeggsarbeider som krever eksternt personell dekkes reise tid med 80% av kontra ktens
timepriser . R eise kostnader dekkes etter statens satser og dokumenterte utgifter. Reise tid o g
reisekostnader dekkes kun dersom det er a vtal t på forhånd med oppdragsgiver.

Som en del av evalueringen skal skjemaet nedenfor prises:

Påslag:

Alle påslag skal være på leverandørens dokumenterte
netto inntakskost. Dette gjelder også leverandørens
underleverandører:

Mengde NOK TE`s %
påslag

Sum

på netto materialkostnad 500 000, -

for egne underleverandører (UE) 500 000, -

Påslag for fremdrift og koordinering av ferdig
forhandlede underentrepriser innhentet av
byggherren:

500 000, -

Bemanning: Timespriser inkluderer alle tillegg til
netto arbeidslønn, herunder sosiale utgifter ,
administrasjon, reise, diett, fortjeneste , overtid o g
andre påslag.

Enhetspris pr
time eks. mva.

Timer

Prosjektleder 100

Anleggsleder 100

Formann 100

Fagarbeider grunn 50

Fagarbeider betong 50

Fagarbeider tømrer/snekkerarb 200

Fagarbeider maler og belegg 200

Fagarbeider annet 50

Fagarbeider Rør 100

Fagarbeider Ventilasjon/blikkenslager 100

Fagarbeider Elektriker 100

Fagarbeider automasjon/ekom 100

Hjelpearbeider alle fag 200

Lærlinger alle fag 200

Timepris for montering av fast inventar 200
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Anleggsmaskiner: Timepris oppgis inkl. sjåfør og alle
påslag

Pris pr time

Gravemaskin stor > 20 t 3 0 t

Gravemaskin liten < 20 t 3 0 t

Minigraver 50 t

Lastebil 50 t

Hjullaster 50 t

Sum enhetspriser overføres til konkurransegrunnlag 1 , 1.8.1
a. 8c.

Enhetspriser

Enhetspriser: Pris oppgis pr enhet skal oppgis komplett som ferdig levert og montert på
bygg.

Beskrivelse bygningsdel Enhetspris eks.
mva.

mengde

Bygg:

Betong pris pr m3 50 m3

Armering pris pr kg 5000 kg

Komplett innervegg mellom undervisningsrom 100 m2

Komplett innervegg mellom undervisningsrom og
korridor

100 m2

Innerdør til undervisningsrom, inkl foring/belistning 5 stk

Innerdør i kontorarealer inkl foring/belistning 5 stk

Systemhimling i undervisningsrom 100 m2

Hygienehimling 100 m2

Linoleumsbelegg 100 m2

Vinylbelegg 100 m2

Absorberende felt i klasserom 100 m2

Kebonykledning tak 100 m2

Kebonykledning vegg 100 m2

VVS - anlegg

Sammensatt utstyr
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Rustfri utslagsvask inkl. røropplegg 3 stk

Brannskap m/3/4” gummislange 25 m, inkl. røropplegg 1 stk

Vaskerenner med 3 ettgrepsbatteri inkl montering 2 stk

Utvendig spylepunkt med 3/4" tilkobling 2 stk

Tilknytning av utstyr levert av andre, inkl. røropplegg 5 stk

Ettgrepsbatteri inkl. montering på vegg, ballofix 5 stk

Handsfritt batteri inkl. montering på servant, ballofix 25 stk

Ettgrepsbatteri inkl. montering på servant, ballofix 25 stk

Avløpsledninger

32 mm PVC 5 m

50 mm PVC 5 m

75 mm PVC 5 m

110 mm PVC 5 m

75 mm MA - rør, vertikalt 5 m

75 mm MA - rør, horisontalt 5 m

110 mm MA - rør, vertikalt 5 m

110 mm MA - rør, horisontalt 5 m

Kaldt - og varmtvannsledninger

12 mm CU, uisolert 5 m

12 mm CU, isolert 5 m

15 mm CU, isolert 5 m

15 mm CU, uisolert 5 m

22 mm CU, uisolert 5 m

22 mm CU, isolert 5 m

28 mm CU, uisolert 5 m

28 mm CU, isolert 5 m

15 mm rør i rør 5 m

18 mm rør i rør 5 m

22 mm rør i rør 5 m

Sanitærutstyr

15 mm Ballofix ventiler 1 stk

½” avstengningsventiler 1 stk

Tilknyning av utstyr levert av andre 1 stk

Vannlås 1 stk
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Gulvsluk med rustfri rist 1 stk

Varmeanlegg

Tilknytning av utstyr levert av andre, inkl. røropplegg 5 stk

250 m fjellbrønn komplett med fylt kollektor, 3m foringsrør
og topplokk

2 stk

Det skal medtas kostnader for ekstra foringsrør for
gjennomsnittlig 2 meter ekstra løsmasse pr. brønn.

12 m

Samlerør fra utvendige kummer PE100 SDR - 17 DN110 10 m

Samlerør fra utvendige kummer PE100 SDR - 17 DN125 10 m

Preisolert kolektorslange PE100 SDR - 17 40x2,4 30 m

Ventilasjonsutstyr

Avtrekksvifte for hetter, 3.000 m³/h 1 stk

Avtrekksvifte L=1.000 m³/h 1 stk

Isolering

Termisk isolasjon 2,5 cm mineralull m/folie 10 m2

Brannisl. 5 cm steinull m/netting og folie 10 m2

Kondensisolering av kanal 10 m2

Sprinklerhode pendent i systemhimling m/ slange, innfesting
og dekkskive.

Sprinklerhode upright over himling 5 stk

DN25 sprinklerrør 4 m

DN32 sprinklerrør 4 m

DN40 sprinklerrør 4 m

DN50 sprinklerrør 4 m

DN65 sprinklerrør for rilling m/ 1stk anboring pr 1,5m 10 m

Elektro

Stikkontakter og uttak

Punkt alminnelig forbruk 16AC - 2p 100 stk

Punkt stikk 16AC m/ timer 100 stk

Punkt 2/16AC for elbiler (NEK 400 - 722) 100 stk

Punkt 16AC - 4p. stikk 100 stk

Punkt 20AC - 2p stikk 50 stk

Punkt 20AC - 4p stikk 50 stk

Punkt 25AC - 4p stikk 50 stk
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Punkt 32AC - 4p stikk 50 stk

PFSP 4x25Al - meterpris ferdig lagt 50 m

PFSP 4x50Al - meterpris ferdig lagt 50 m

PFSP 4x95Al - meterpris ferdig lagt 50 m

PFSP 4x150Al - meterpris ferdig lagt 50 m

Kursavgang i fordeling komplett med kombivern 16A –
C 2p

100 stk

Kursavgang i fordeling komplett med kombivern 16A –
C 4p

50 stk

Kursavgang i fordeling komplett med kombivern 32A –
C 4p

50 stk

Kursavgang i fordeling komplett med kombivern 63A –
C 4p

50 stk

Kabelbro 200mm pr. 3 meters lengde 100

Kabelbro 300mm pr. 3 meters lengde 100

Kabelbro 400mm pr. 3 meters lengde 100

Armaturskinne 60x100mm pr. 3 meters lengde –
meterpris ferdig lagt

200

Kabelkanal 123x72mm, TEK 123 - meterpris ferdig lagt 200 m

Bevegelsesdetektor KNX/Dali 50 stk

Lysbryter på vegg KNX/Dali 50 stk

Komfyrvakt for last 25A 50 stk

Ekom

Datauttak og punkt

Punkt enkelt datauttak fra telefordeler til uttakspunkt 100 stk

Punkt dobbelt datauttak fra telefordeler til uttakspunkt 100 stk

Punkt for montering og tilkopling av antenne for WIFI 50 stk

Brannalarmanlegg

Punkt for kabling til brannalarmdetektor, manuell
medler, I/O

100 stk

Punkt for kabling til optisk varsel 100 stk

Punkt for kabel til SD - anlegg 50 stk

Optisk detektor 50 stk

Optisk detektor med innebygd sirene 50 stk

Multikriterie detektor 50 stk

Multikriterie detektor med innebygd sirene 50 stk

Varmedetektor kl.1 50 stk
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Varmedetektor kl.1 med innebygd sirene 50 stk

Varmedetektor kl. 2 50 stk

Høyfølsom detektor for plassering i telerack/telerom 50 stk

I/O - adresse enhet 50 stk

Manuell melder 50 stk

Nøkkelsafe boks felt inn i yttervegg 10 stk

Punkt for signalkabel til SD - anlegget fra
brannalarmanlegget.

10 stk

AV - anlegg

Interaktiv skjerm 75’’ med lyd som beskrevet for
klasserom. Komplett med montering og kabling.

10 stk

Interaktiv skjerm 85’’ med lyd som beskrevet for
klasserom. Komplett med montering og kabling

10 stk

Skjerm med lyd som beskrevet for
grupperom/møte rom. Komplett med montering og
kabling.

10 stk

Skjerm med lyd, kamera og mikrofon som beskrevet
for møterom. Komplett med montering og kabling.

10 stk

Adgangskontroll

Kort for adgangskontrollanlegget for ansatte 100 stk

Brikke/tag for adgangskontroll for ansatte/elever 100 stk

Punkt for kabel til dørholdermagnet 50 stk

Punkt for kabel til elektrisk dørpumpe 50 stk

Punkt for kabel til dør som har online - lås 50 stk

Ytterdør med motorlås og kode/kortleser utenfor 10 stk

Rømningsdør med motorlås for automatisk
åpning/låsing

10 stk

Korridordør med automatisk åpning/låsing og online
lås i rømningsvei.

10 stk

Innvendige dør til klasserom osv. Offline lås med kode
satt på dørblad.

10 stk

Innvendige dør til klasserom osv. Offline lås uten kode
satt på dørblad.

10 stk

Regulering*

Digital inngang 100 stk

Analog inngang 100 stk

Digital utgang 100 stk

Analog utgang 100 stk
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Komponenter

Temperaturgiver rom 100 stk

Temperaturgiver rom med lokal justering 100 stk

CO2- giver i kanal for romstyring 100 stk

CO2- giver i vegg for romstyring 100 stk

Kombinert temp/CO 2- giver på vegg 100 stk

3F – 16A kurs med kontaktor og vern for tilkobling til
digital utgang komplett med kabling

100 stk

1 F - 16A kurs med kontaktor og vern for tilkobling til
digital utgang komplett med kabling

100 stk

Temperaturgiver vann/glycol 100 stk

Trykkgiver vann/glycol på rør 100 stk

Differansetrykkgiver vann/glycol 100 stk

Skjermbilde for 1 system 100 stk

VAV styring for 1 rom (eks. spjeld) 100 stk

Tilkobling av alarmsignal 100 stk

Snøostat 100 stk

Utomhus

Komplett utskifting av forurensede masser i grunnen
pga. oljesøl , inkl. kostnader med transport til godkjent
deponi og deponiutgifter .

500 m3

Leke utstyr jf kap. 78

Fugleredehuske 1

Rampball 5

Trampoline i 2 ulike størrelser 2

Bordtennisbord i betong 1

Sandkasse Med lekesand og omramming av sittekant i
tre, liggende rundstokk

1

Buldrevegg på fasaden . Lengde 3,0 m og høyde 2.5 m 1

Fisketønner . Lengde ca 1.2 m og høyde 0.6 - 0.8 m 2

Tralle. Med trallespor av jernskinner 1

Fiskebåt. 1

Landganger med tau som håndløper 2

Fiskekran. 1

Tunnel gjennom terrenghaug . 1
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Fiskehjell klatrestativ . Høyde 3,0 m 1

Lekevegg med fiskekasser og tønner . Max. høyde. 1.8
m

3

Garnblåser/fendere 50

Klatrenett 1

Bålpanne 1

Bismervekt 1

Sykkelstativ 51

Sum enhetspriser overføres til konkurransegrunnlag 1 , 1.8.1
a. 8d

Opsjoner

Oppgave Enhet Beløp eks mva

A: Oppmåling av nedbøyning jf. kap. 251 A . RS

B: Evt. forsterkning av betongdekke jf. kap. 251 B . 1000 kg

C. Riving av takkonstruksjon, ny takkonstruksjon med
takstoler jf. kap 22. Tillegg eller fradrag.

RS

D . Thermobehandlet trekledning jf kap 235. Tillegg eller
fradrag.

RS

E . Royal impregnert trekledning jf kap 235. Tillegg eller
fradrag.

RS

Sum opsjoner overføres til konkurransegrunnlag 1 , 1.8.1 a.
8e.

Pris og valutaregulering

Det ønskes en fast pris på pris og valutaregulering overføres til konkurransegrunnlag 1 , 1.8.1 a. 8f. Hvis det
oppgis en sum på kr 0, - anses det som ivaretatt i øvrige poster.

G. Oppdragsgivers ytelser
Byggherren vil levere følgende:

- Dimensjonering og levering av a ksesspunkter for wifi . Int ernettpunkt for aksesspunkter skal ivaretas
av entreprenør som beskrevet i kapittel 52.

- Offentlige avgifter, byggesaksgebyrer, tilknytningsavgifter/anleggsbidrag av enhver art er
byggherrens ansvar å betale.

- Innsending av rammesøknad og søknad til arbeids tilsynet. (Gjelder ikke forhåndsmelding til
arbeidstilsynet.) Totalentreprenøren overtar ansvaret for den videre søknadsprosessen.

- Uavhengig kontroll iht. F orskriftskrav B yggherren engasjerer uavhengig kontroll av entreprenørens
prosjekterende og utførende.

- Alle søknader for midlertidig skolebygg ivaretas av byggherre .
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H. V edlegg til tilbudet som skal leveres i TendSign

Eget følgeskriv/tilbudsbrev hvor evt. forbehold er oppgitt

Prissa mmenstilling F.1

Tiltransport ert prosjektering F. 2

Annen prosjektering F. 3

Regningsarbeider F. 4

Enhetspriser F. 5

Opsjoner F. 6

Opplysninger om prosjektorganisasjon og underleverandører A.3.2

Ev. annet
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I. V edlegg til konkurransen

Konkurrans egrunnlag I

Kontraktsgrunnlag II

Tegninger ARK og romskjema

Tegninger LARK

Brannkonsept med brannplaner

Eksisterende brannkummer

Gamle tegninger av skolebygget og adm .bygg.

Hjelpetegninger mottatt av kommunen

Tilstandsanalyser med bilder av skole - og adm.bygget

Miljøkartlegging

Overordnet SHA plan med vedlegg (Ettersendes)

Prosjekteringsgruppens honorarer, gjennomføring / oppgaveforståelse ,
leveranse /ytelser , og forutsetninger.


