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00 PROSJEKTINFORMASJON 

 

01 Generelt  

Prosjektet omfatter utbygging av Sogndal Helse- og Omsorgssenter. Utbygging skal 
utføres ved eksisterende omsorgssenter. Sammen med eksisterende arealer skal 
nybygget inneholde funksjoner som: sykehjem, legesenter, dagsenter, helsestasjon, samt 
ressursbase for omsorgstjenestene i Sogndal kommune. Ved ferdigstillelse skal det 
ferdige anlegget romme kommunes samlede helse- og omsorgstjenester.  
 

Oppdragsgiver:  Sogndal kommune 

Prosjektets navn:  Sogndal Helse- og Omsorgssenter 

I prosjektsammenheng benyttes:  SHOS 

Oppdragsgivers prosjektnummer:  0914 

PGs interne hovedoppdragsnummer:  347990 

Adresse:  Skulevegen 7A, 7B 

Kommune:  Sogndal kommune 

Gnr/bnr:  21/1 

 
Etter avholdt plan- og designkonkurranse, skulle det med bakgrunn i vinnerutkastet 
SOLMEI og kommentarer fra juryrapporten utarbeides forprosjekt for nytt helse- og 
omsorgssenter i Sogndal. 
 
Oppdraget med utarbeidelse av forprosjekt og detaljprosjektering for SHOS ble tildelt 
Sweco Norge AS med Bølgeblikk arkitekter as.  
 
Med utgangspunkt i konkurranseprosjektet SOLMEI, ble forprosjektet igangsatt vinteren 
2014. Etter presentasjon og vurdering av flere ulike alternativer utbyggingsalternativer ble 
det besluttet å gå videre med en løsning hvor større deler av eksisterende sykehjem enn 
forutsatt rives. Arealet som var tenkt rehabilitert i prosjektet ble besluttet revet og erstattet 
av nybygg. Dette vil legge til rette for et økt antall beboerrom og mer arealeffektive 
løsninger for prosjektet som helhet. Et effektivt utformet og moderne nyanlegg legger til 
rette for energieffektive, bærekraftige og varige løsninger for oppdragsgiver. 
 
For ytterligere detaljer om utforming og arealbruk henvises det til kap. 10 Arkitektur. 
 

02 Organisering  

Byggherre er Sogndal kommune med rådmann Jostein Aansetad som byggeier. Sogn 

Byggconsult AS v/Fredleiv Fosse er engasjert som byggherrens prosjektleder og 

prosjekteringsleder (PRL): 

Sogndal kommune organiserer sine funksjoner i 2 hovedblokker;  

 Brukergruppe/ressursgruppe.  

 Fagressurser i forhold til drift og vedlikehold, samt kontaktpunkt vedrørende 

grunnlagsdata og tilstand på eksisterende anlegg. 

 

Prosjekteringsgruppen (PG) består av Sweco Norge AS, Bølgeblikk Arkitekter AS. 

Fagansvarlige rådgivere / disiplinledere er angitt i nedenstående tabell: 
 

Arkitekt Ove Kristian Jødal  Bølgeblikk Arkitekter AS 

Interiørarkitekt Bente Rasmussen Bølgeblikk Arkitekter AS 
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Landskapsarkitekt Randi Skov-Petersen  Sweco Norge AS 

Rådgiver bygg   Arild Røsaker Sweco Norge AS 

Rådgiver VVS Olav Sveinall  Sweco Norge AS 

Rådgiver elektroteknikk/ IKT Håvard Lockert Sweco Norge AS 

Rådgiver brann   Alexander Hinna Piroud Sweco Norge AS 

Rådgiver akustikk Tore Sandbakk Sweco Norge AS 

Rådgiver geoteknikk Kjersti M. Stensrud Sweco Norge AS 

Prosjektgruppekoordinator  Pål Jacobsen Sweco Norge AS 

 
PG har utarbeidet en Prosjektadministrativ håndbok (PA-bok) for prosjektet. Denne 
omfatter de prosjektadministrative bestemmelser, rutiner, orienteringer etc. som trengs for 
en god gjennomføring av og for holde en forretningsmessig orden i prosjektet. Hensikten 
er å gi hver deltaker god oversikt over de grunnleggende forutsetninger for prosjektet 
samt gjøre aktuelle opplysninger lett tilgjengelige.  
 
Byggearbeidene er planlagt utført som en hovedentreprise med sideentrepriser.  
 

03 Framdrift 

Framdrift for prosjektet SHOS og tilhørende tilpasningsarbeider som etablering av 

brakkerigg for SOS drift i byggeperioden, rehabilitering av Skulevegen 7A er vist i 

overordnet framdriftsplan utarbeidet av PL. Gjeldende versjon datert 01.10.2014. 

Hovedaktiviteter direkte relatert til byggearbeidene på nybygget og PGs aktiviteter er listet 

opp under: 

 Forprosjekt SHOS ferdigstilles 31.10.2014 

 Detaljprosjekt SHOS med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for hoved- og 

sideentrepriser ferdigstilles 30.04.2014 

 Anbudsperiode og kontrahering for hoved- og sideentrepriser: mai til august 2015 

 Byggeperiode SHOS Nybygg del 1: august 2015 til februar 2017 

 Byggeperiode SHOS Nybygg del 2: februar 2017 til oktober 2018 

 
Ill. framdrift, relatert til PGs aktiviteter   
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04 Designbasis 

Overordnet omfang og intensjon 
Overordnet omfang og intensjon med for prosjekteringsgruppas oppdrag er nedfelt i 
kontrakten med oppdragsgiver Sogndal kommune: 

 Prosjektering av SHOS i samsvar med romprogrammet utanom pkt. 1.3.11, 
"Ambulanseteneste", i programmet. Storleiken på funksjonar i romprogrammet 
kan endrast. PG skal løyse romprosgrammet på ein arealeffektiv måte med låg 
B/N-faktor. 

 Juryens punkt 9 skal ivaretakast av PG sitt arbeid slik som vist her: 
 

 
 

 Arealomfang for nybygg over bakkenivå på 7620 m
2
, det er nytta tal i 

arealberekningen som er utført i juryarbeidet, desse tala skal gjelde for 
arealberekning i kontrakten. 

 PG skal søke gode og arealeffektive løysningar innafor ramma på 7620 m
2
 med 

best mogleg B/N-faktor der arealet skal kunna løysast om mogleg med 
romprogrammet sitt gitte antall sjukeheimplassar samt større eller fleire rom i 
kort-/langtidsavdelinga i høve til SOLMEI konkurranseprosjekt. 

 Areal på kjellarplan skal dekke, teknisk areal som skissert i SOLMEI og 
hjelpemiddelsentralen i samsvar med romprogrammet. Resterande areal for 
"fotavtrykket" på nybygget skal utgravast og løysast som parkeringshus saman 
med areal for parkering utafor "fotavtrykket" slik som skissert i 
konkurranseprosjektet Solmei.  

 
Mål for prosjekteringen i forprosjektet  
Ved avsluttet forprosjekt skal de prosjekterte løsninger være brakt til et nivå der alle 
relevante prinsippvalg og hovedsystemløsninger med angitt standard og omfang er omtalt 
og anbefalt - med en tilhørende begrunnelse for valgt alternativ. I de etterfølgende faser 
til forprosjekt skal det normalt ikke være nødvendig å foreta prinsippvalg eller 
systemløsningsvalg som påvirker kvalitet, framdrift eller økonomi, med mindre dette er 
akseptert av Sogndal kommune som programendringer. Ordinær detaljering og mindre 
vesentlige endringer av løsninger som angitt i godkjent forprosjekt anses som normal 
prosjektutvikling. 
 
Underlagsdokumentasjon 
Forprosjektet er utformet i henhold til offentlige lover og forskrifter og med bakgrunn i 
kommunens detaljerte kravspesifikasjoner. Nedenfor er angitt de viktigste 
grunnlagsdokumentene. 
 
Offentlige lover og forskrifter 

 Plan- og bygningsloven og tilhørende gjeldende tekniske forskrifter, TEK 10.  

 Kommunale retningslinjer; 

 Gjeldende Norske Standarder for prosjektering NS-EN  

 NBI fagdatablad. Utførelse i henhold til NS 3420 krav.  
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Øvrige normer og standarder som er lagt til grunn for forprosjektet og videre 
detaljprosjektering nevnes i de respektive fagkapitlene. 
 
Vedlegg til opprinnelig konkurranseprogram 
Byggeprogram med: 

 Funksjons- og romprogram 

 Arealoppgave for romprogram, AO_1 

 Teknisk del av byggeprogram 
 
Vedlegg til programmet: 

 V1; Regulering av området med føresegner 

 V2; Grunnundersøking 

 V3; Arkitektteikninger av eksisterende anlegg 

 V4; Bilde og stadsanalyse 

 V5; EL-kraft, fjernvarme og kjøling, eksisterande teknisk kart 

 V6; Diverse eksisterande tekniske anlegg 

 V7; Vedtak om freding av Sogndal Prestebustad 
 
 
Prosjektinterne dokumenter 

 SOLMEI konkurranseprosjekt 

 Ytelsesbeskrivelser (YT) for prosjekteringsgruppen med kommentarer iht. signert 
kontrakt. 

 Referat fra prosjekteringsmøter, brukermøter osv. 

 Beslutningsplaner - generelle og fagspesifikke 

 Arkitektens plantegninger med tilhørende romliste 

 Brannstrategi til forprosjektet m/brannskisser 

 Forprosjektrapport Akustikk 

 Støyvurderinger 

 Forprosjektrapport Geoteknikk, samt utførte grunnundersøkelser.  

 

05 SHA - Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

PG har utarbeidet en SHA-plan for prosjektet. SHA-planen er byggherrens verktøy for å 

sikre at risikoforholdene forbundet med byggearbeidene i dette prosjektet håndteres på 

en forsvarlig måte i henhold til byggherreforskriften av 2010.  

Det er en klar målsetting at byggeperioden skal gjennomføres uten ulykker og materielle 
skader, og sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og en sikker byggeplass ved gjennomføringen 
av prosjektet og for byggets brukere. I forbindelse med planlegging og prosjektering skal 
ovennevnte hensyntas og forholdene skal legges til rette for at sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø blir ivaretatt. 
 
Rutiner for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår i henhold til forskrift om lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er medtatt i SHA-planen.  
 
Videre skal det utarbeides en egen plan for byggrenhold og kildesortering av byggavfall. 
Byggrenholdet og kildesorteringen skal som et minimum ivareta de krav Plan- og 
bygningslov med byggeforskriftene og annet relevant regelverk tilsier. Eventuelle 
tilleggskrav fra kommunen skal oppfylles. Dette må ivaretas av ansvarlig entreprenør. 
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06 Risiko i prosjektet 

Det er foretatt en overordnet vurdering av risko i prosjektet, gjengitt under. Videre 

forutsettes det i henhold til PGs avtale med Sogndal kommune at det etter innlevering av 

forprosjektet gjennomføres en usikkerhetsanalyse. I usikkerhetsanalysen gjennomgås 

kalkyleusikkerhet, hendelsesusikkerhet og forslag til kuttliste.  

Usikkerhetsfaktorer Anbefalte tiltak 
 

Overordnet organisering og styring 

Faktoren omfatter byggherresiden og PG med 
engasjerte arkitekter og rådgivere sin påvirkning 
på kostnadsbildet, representert ved tilgjengelige 
ressurser, kontinuitet, kompetanse, 
ansvarsforhold og styringslinjer. 

 Det må sørges for kontinuitet for 
nøkkelpersonell, dvs. vektlegges at 
sentrale medarbeidere på byggherresiden 
og i rådgivergruppen følger prosjektet i 
nødvendig grad. 

Markeds- og entreprisestrategi 

Faktoren ivaretar den kostnadskonsekvens som 
følger av påvirkningene valgt kontraktstrategi 
har på prosjektet. 

 Sikre best mulig oversikt over belastning i 
entreprenørmarkedet fremover, for 
eksempel ved markedsundersøkelse, 
kontakt med bransjeorganisasjoner etc. 

Innovasjon og integrering 

Usikkerhetsfaktoren representerer mulig 
kostnadskonsekvens vedrørende tilpasninger 
mot brukere og grensesnitt mellom bygg- og 
brukerutstyr. 

 Det må utarbeides en beslutningsplan som 
grunnlag for styring av prosessen. I planen 
vises frister for innspill fra brukerne 

 Gjennomføre en usikkerhetsanalyse for 
inventarprosjektet. Det er sannsynlig at det 
da vil fremkomme ytterligere forhold som  
byggeprosjektet må ta hensyn til 

Prosjektering og tekniske løsninger 

Faktoren representerer usikkerheten knyttet til 
detaljering av tekniske løsninger. 

 I nødvendig grad gjennomføre 3-
partsverifikasjon av løsninger som 
prosjekteres.  

Transport til og fra byggetomten  

Transport av masser ut fra tomten og 
bygningsmateriell inn på̊ tomten vil bli via 
eksisterende vegsystem. Byggeperioden vil 
strekke seg over ca. 3 år og vil i perioder, 
medføre mye trafikk gjennom i området  

 Gjennomgang av mulige tiltak for å sikre at 
den berørte virksomheter som sykehjem i 
drift og Trudvang Skule i minst mulig grad 
vil bli påvirket av byggearbeidene.  

Anleggsområdet 

Foreløpige vurderinger rundt byggeplassen, 
riggområdet og transportanlegget har illustrert at 
det er utfordrende å bygge på̊ en såpass trang 
tomt.  

 Sikre god planlegging av arbeidene på 
forhånd. Klare krav angis i 
premissdokumentene for entreprenørene.  

Grunnforhold / Fundamentering 

Faktoren representerer den 
kostnadskonsekvens forholdene i grunnen og 
gjennomførbarhet av fundamenteringsløsningen 
har på prosjektet. 

 

 Vurdering av spunt- og 
fundamenteringsmetode og hensyn til 
nabobygg etter gjennomførte 
grunnundersøkelser må følges opp videre i 
detaljprosjektfasen. 
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07 Miljømål og krav 

Det er utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) for prosjektet.  Denne definerer 
prosjektets miljøambisjoner og miljømål. Planen skal sikre at tiltakshavers miljøkrav blir 
ivaretatt i prosessen og innarbeidet i det ferdige bygget. MOP er en videreføring av de 
konkrete miljømål for prosjektet som fremgår av konkurransegrunnlaget og skal bidra til å 
sette miljø på dagsorden også innad i prosjekteringsgruppen. Planen angir også hvilke 
krav som skal settes til entreprenørene. Dette innarbeides som en del av 
konkurransegrunnlaget i detaljfasen. 
 
Miljøoppfølgingsplan er ikke lovpålagt som for Miljøsaneringsbeskrivelse. Men det er 
utviklet en Norsk Standard for dette; NS 3466:2009 «Miljøprogram og 
miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen».  
Miljømålene for prosjektet strekker seg i utgangspunktet ut over krav i lover og forskrifter. 
Kravene skal være konkrete, målbare og realistiske å nå i den videre bearbeidingen og 
realiseringen av prosjektet. 
 
Det er en målsetning at bygget skal tilsvare minimum energiklasse B etter NS3031.  
Energitiltaksmetoden skal benyttes, men uten mulighet til å kunne omfordele mellom 
bygningskropp og tekniske installasjoner. Utbyggingen skal planlegges og prosjekteres 
for lavt klimagassutslipp fra bygget i et livsløpsperspektiv, med lavt energibruk og 
miljørettet materialvalg. 
 
 Det er viktig å ha fokus på å redusere energibehovet på anlegget og planlegge et 
energieffektivt anlegg med bl.a. følgende tiltak:  

 Arealeffektivitet, effektive planløsninger og tilrettelegging for sambruk kan 
redusere arealbehovet og med et energibehovet. 

 Klimatilpasning, det vil si å planlegge med utgangspunkt i det lokale klimaet med 
fokus på minst mulig varmetap, energigjenvinning, god balanse av tekniske 
anlegg med effektive løsninger for energisparing for lys, ventilasjon med mer.  

 Godt klimaskall i bygningskropp med gode U-verdier på vinduer og tetting rundt 
alle innsettinger i fasadeplater etc  

 Utforming av bygget skal gi minst mulig varmetap, kjølebehov og energibruk.  

 Redusere/optimalisere bruken av energi til tekniske installasjoner  

 Materialbruk for å unngå fuktskader  

 Materialbruk som sikrer at en unngår hyppig utskifting av materialer som følge av 
slitasje.  

 Lave avfallsmengder ved bygging (25 kg/m
2
 BTA eks. rivingsavfall)  

 Sorteringsgrad i byggefase 80%  

 Ingen bruk av tropisk tømmer  

 Utgangspunkt ingen (tilnærmet null vekstprosent) bruk av farlige stoff obs-liste og 
prioriteringsliste B  

 
SHOS skal i alle faser av prosjektet arbeide aktivt for å ivareta hensynet til omgivelsene. 
Dette skal skje gjennom planlegging og kvalitetssikring av tiltak som skal ivareta miljøet 
og omgivelsene.  
 
Prosjektet skal påse at det under byggeperioden sørges for:  

 Å sikre at bygging og drift ikke kommer i konflikt med overordnede retningslinjer 
for forurensning og nærmiljø.  

 Å tilrettelegge prosjektets aktiviteter og fremdrift med sikte på å begrense 
ulempene for naboer og nærmiljøet i anleggsperioden.  

 
For detaljer henvises det til Miljøoppfølgingsplanen som er tilgjengelig på prosjekthotellet. 
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08 Arealoversikt 

Overordnet arealoversikt er angitt av nedenstående tabell. En detaljert oversikt over 

fordelingen av areal fremgår av romliste som er gjort tilgjengelig på prosjektplassen. 

Nybygg  57 nye beboerrom 

0. Teknisk kjellerareal 943 m² 

1. etasje ink. apotek 55 m² og bro 30 m
2
                       2418 m² 

2. etasje ink. bro 30 m²                         2552 m² 

3. etasje                     2526 m² 

Sum nybygg eks parkering 8438 m² 

   
Parkering           37 + 36 + 27 = 100 totalt 

0. Resterende areal fotavtrykk 1446 m² 

0. Parkering mellom 7C og nybygg 258 m² 

0. Overbygd nedkjøring 151 m² 

Sum parkering 1855 m² 

   
0. Ombygging av garderober 7C 73 m² 

   Total med parkering og ombygging 10366 m² 

Arealoversikt. 

 

09 Forprosjektkalkyle 

Under er vist oppsummering av forprosjektkalkylen. Hele kalkylen på 2- og delvis 3-

siffernivå iht. NS3453 er lagt som vedlegg til rapporten. Etter avtale med oppdragsgiver er 

kalkylen presentert som entreprisekostnad, generelle og spesielle kostander kommer i 

tillegg. Kalkylen ble første gang oversendt oppdragsgiver 16.10.2014. Prisnivå pr. 2014. 

 

 

Nybygg sykehjem 
57 nye beboerrom 

Kjellerareal    

 8438 m
2
 1855 m

2
   

  pris/m
2
 pris pris/m

2
 pris Sum 

Rigg og drift 
                      

3 600  30 376 800 
                            

3 600  6 678 000        37 054 800  

Bygning 
                   

10 485  93 422 430 
                            

4 328  8 028 440      101 450 870  

VVS- installasjoner 
                      

4 069  34 336 753 
                            

1 188  2 203 740        36 540 493  
 
Elkraft 

                      
2 265  19 112 070 

                                
750  1 391 250        20 503 320  

Tele og automatisering 
                      

1 995  16 833 810 
                                

400  742 000        17 575 810  

Andre installasjoner 
                         

538  4 536 269 
                                

250  463 750          5 000 019  

HUSKOSTNAD   198 618 132   19 507 180      218 125 312  

Sum utendørs   12 800 000   -        12 800 000  

 Ombygging garderober 7C    
 

  
 

             650 000  

ENTREPRISEKOSTNAD   211 418 132   19 507 180      231 575 312  

Oppsummering forprosjektkalkyle, alle tall eks. mva. 
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10 ARKITEKTUR 

    

11 Innledning 

Forprosjektet er en videreutvikling av vinnerutkastet i arkitektkonkurransen for nytt HOS 
senter i Sogndal.  
 
En god dialog mellom kommune/brukere og prosjekterende har medført at ytterligere 
deler av eksisterende sykehjem forutsettes revet for å legge til rette for en økning i 
antallet senger. Relativt omfattende prosjekteringsendringer har gitt en mer funksjonell og 
effektiv løsning av prosjektets helsesenter del uten tilsvarende arealøkninger i 
prosjektarealet knyttet til nevnte funksjoner. Et effektivt utformet og teknisk godt detaljert 
nyanlegg legger til rette for god driftseffektivitet hva angår personale og teknisk drift. I 
tillegg legges forholdene optimalt til rette for SHOS senterets brukere. 
 
Flere sengerom: Antallet sengerom er øket fra 45 til 57 sengerom. 6 sengerom er øket i 
størrelse for å ivareta beboere med særskilte behov. 
Større fellesarealer: Sengeavdelingenes fellesarealer og oppholdsrom er øket i 
størrelse. 
Større helsesenter: Helsesenterets funksjonsprogram er justert i forhold til behov. 
Økt kantineareal: Arealøkningen omfatter både kantine for brukere og personale. 
Produksjonskjøkken: Arealet er økt i forhold til definert behov. 
Vaskeri: Arealet er effektivisert (redusert) 
Hår og fotpleie: Areal for hår og fotpleie har tilkommet 
Nytt Apotek: Det er avsatt plass til apotek 
 
Som det fremgår av dokumentets arealoversikt har prosjektets total areal øket med 1422 
m

2 
av disse er 1038 m

2
 knyttet til en økning i parkeringsareal og er knyttet til nye behov 

definert av byggherren i forprosjektperioden.  Den resterende del av arealøkningen på i 
alt 384 m

2
 er direkte knyttet til SHSO senterets romprogram og inkluderer de 

tilleggsarealer som en effektiv og god brukermedvirkningsprosess har frembrakt. 
 
Flere parkeringsplasser: Antall P-plasser er økt med 43 nye plasser, fra 31 til 74 
plasser.  I tillegg kommer eksisterende 26 plasser under bygg 7C.  
 
Økt arealeffektivitet: Overnevnte funksjonstillegg skulle normalt ha gitt et vesentlig 
større utslag på et tilhørende tilleggsareal. Tilleggsarealet knyttet til økningen i antallet P-
plasser er relativt normalt med ca. 24 m

2
 /plass. Tilsvarende er arealøkningen i antall 

sengerom med ca. 67m
2
 /plass er likeledes relativt normalt. Det skal imidlertid bemerkes 

at ønskede funksjonstillegg ikke gir tilhørende arealøkninger pga. en ytterligere 
effektivisering av den generelle arealbruken i sengeavdelingene. 
Besparelsen er knyttet til helsesenteret hvor bruttoarealene er redusert med vel 400 m

2
 

på tross av økt netto arealbehov.  Nybygget ga større arealeffektivitet enn en tilsvarende 
ombygging av 7A.  

 
Reduserte omkostninger: Det er prosjekteringsgruppens syn at forprosjektet er 
vesentlig forbedret ved de nødvendige grep som er foreslått (større grad av riving og mer 
nyanlegg). Et arealeffektivt anlegg er gunstig i forhold til en god og effektiv driftsituasjon 
for de funksjoner anlegget betjener. Forutsigbare løsninger tilrettelegger for god oversikt, 
kontroll og sikkerhet for brukerne. En fleksibel planløsning er vesentlig i forhold til 
fremtidige behov for endringer. Totale driftsomkostninger reduseres ved teknisk gode og 
fremtidsrettede løsninger.  
 
Utvidelsesmuligheter: Prosjektets utvidelsesmuligheter med inntil 38 senger fordelt på 4 
sengeavsnitt med henholdsvis 9 og 10 senger er en økning i forhold til det opprinnelige 
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konkurranseprosjektet. Utvidelsen vil gi marginale behov for økning av tilhørende 
infrastruktur som parkering, varelevering, kjøkken, lager mv. Utvidelsen vil skje på taket 
hvor også nye tekniske anlegg forutsettes plassert. 
 
Etappevis utbygging: Prosjektet legger vel til rette for en etappevis utbygging hvor 
driften av eksisterende sykehjem i 7A opprettholdes inntil tilstrekkelig del av nybygget er 
ferdigstilt.  
 
I byggefase 1 vil man bygge hele vestfløyen og første del av østfløyen frem til akse H. 
Når så byggefase 1 er tatt i bruk, rives mesteparten av 7A og man bygger resterende 
østfløy. Helsesenterets brukere, leger, helsestasjon og fysioterapi vil ikke flytte inn før 
byggefase 2 er ferdig. Sammenkoblingen mot 7A må koordineres med tanke på at de 
fleste ansattes garderober skal rehabiliteres og brukes her.  
 

                
Det er utarbeidet egne plantegninger for hver etasje som viser hvilke arealer som gjøres 
operative ved ferdigstillelse av byggefase 1. 
 
Arkitektur: I forbindelse med gjennomføringen av forprosjektet har det vært viktig for 
prosjekteringsgruppen å opprettholde og/eller forbedre de kvaliteter som lå i 
konkurranseprosjektet.  

 
Volumteknisk og i forhold til etasjehøyder er bebyggelsesplanen relativt uendret hva 
nyanlegg angår.  Hovedadkomsten er opprettholdt liksom hovedvaremottaket.  Det er 
utformet eget varemottak til kjøkkenet.  Nedkjøringsrampa til parkeringskjelleren er 
trukket ut av presteboligens nærområde og plassert mellom nybygget og eksisterende 
sykehjem i bygg 7C.   
 
Hele nyanlegget er trukket noe lengre unna Skulevegen og dette har gitt plass til en 
forbedret trafikkavvikling i skolens nærområde.  
 

12 Bebyggelsesplanen 

Det nye SHOS senteret foreslås etablert i et vinkelformet 3- etasjers nybygg langs 
Skulevegen i øst(østfløy) og Plassen i syd(vestfløy). Nybygget knyttes sammen med 
eksisterende bebyggelse i Skulevegen 7 C. 
 
Eksisterende bebyggelse 7A og 7B forutsettes revet. Kommunen har et ønske om å 
bevare nordre del av Skulevegen 7A som vist på bebyggelsesplanen. Østfløyen vil da 
kobles sammen med 7A i nord. Dette for at beboere i Skulevegen 9 skal kunne komme 
seg til kantinen og andre fellesfunksjoner innendørs. At man får lett tilkomst fra/til 
ansattes garderober, og at hjemmetjenesten har tilkomst til hjelpemiddellageret som også 
ligger i 7A.   
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Det nye anlegget danner en skjerm mot omkringliggende veier mot syd, øst og vest, 
mens terrengstigningen mot nord danner en naturlig avgrensing i dette området. 
Bebyggelsesplanen legger til rette for en naturlig inkludering av den fredete bebyggelsen 
i tilknytting til prestegården. Boligene i Skuleveien 9 er likeledes naturlig integrert i det 
parkmessige område bebyggelsen beskriver. 
 

 
Illustrasjon  
 
Utbyggingsområdet er enkelt betjent av gående og kjørende trafikk fra tilliggende 
veisystemer.  
 
SHOS senterets sengerom er i hovedsak plassert på plan 2 og 3, mens anleggets 
kantine, dagsenter, administrasjon, undervisningsrom mv er plassert ved den sentralt 
utformede hovedadkomsten på plan 1.  Mot øst er senterets utadrettede helsetilbud 
plassert på plan 1 og 2.  
 
 En sentralt plassert hovedtrapp og 2 heiser knytter sammen anleggets ulike funksjoner 
og etasjer. Det er direkte forbindelse til parkeringskjelleren for besøkene og personalet på 
underetasjeplanet. 
 
Byggets plassering gir gode lys og utsiktsforhold for sengeavdelingene på plan 2 og 3, 
mens de mer utadrettede funksjonene er lett tilgjengelige for alle brukere herunder 
pårørende og besøkende på  
plan 1.  
 
På plan 1 er det også avsatt plass til anleggets servicefunksjoner knyttet til varemottak og 
avfallshåndtering, så vel som et nytt hovedkjøkken. 
 
Arealer til en ny hjelpemiddelsentral, samt 10 nye flyktningeboliger er utformet i den 
nordre del av eksisterende sjukeheim som forutsettes beholdt, 7A. Her er det rehabiliterte 
garderober til ansatte for SHOS senterets personale. Det er avsatt plass til ny trafo samt 
kontor for anleggets vaktmester. 
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13 Adkomst parkering 

Anlegget betjenes av en sentralt plassert hovedadkomst for gående og kjørende mot 
Plassen i syd.  
Adkomstvestibylen kommuniserer mot kantine og dagsenter mot vest og helsesenter mot 
øst. Apoteket er lett tilgjengelig liksom arealer for hår og fotpleie.  Det er lett adkomst til 
eksisterende demensavdelinger i Skuleveien 7C. Helsestasjonen og avdelingen for 
fysioterapi på plan 2 nås enkelt via sentralt plassert trapp og heis. 
 
Det er avsatt korttidsplasser for av og påstigning i tilknytting til hovedadkomsten og det er 
utformet et anlegg for sykkelparkering i umiddelbar tilknytting til adkomstområdet. 
I tillegg er det lagt til rette for desentraliserte adkomster knyttet til ulike spesialfunksjoner-
ambulansemottak, legevakt, mottak for hjelpemidler og varer med tilhørende trafikkareal 
for de ulike betjenende kjøretøy. 
 
På SHOS senterets kjellerplan forutsettes utformet et parkeringsareal med plass til ca. 
100 biler for besøkende og personale. Det etableres en ny kjørerampe fra Fylkesvei 211, 
Dalavegen i vest. Fra parkeringskjelleren er det direkte adkomst til senterets hovedtrapp 
og heiser.  
 
Eksisterende adkomstvei til omsorgsboligene i Skulevegen 9, samt adkomst til 
flyktningeboligene i nordre del av 7A opprettholdes. 
 

14 Funksjoner 

Sogndal Helse og Omsorgssenter består av flere funksjoner, hvor hovedfunksjonen er 

sykehjem med dagsenter og kantine. Det er også et hovedkjøkken, en administrasjon og 

hjemmebaserte tjenester. Helse og omsorgssenteret består av videre av 

legesenter/legevakt, helsestasjon/skolehelsetjenesten og forebygging/behandling og 

rehabilitering. 

14.1 Sykehjemmet 

SHOS senterets sengeavdelinger er organisert i nybyggets 2. og 3. etasjeplan med 
forbindelse til eksisterende demensavdelinger i Skulevegen 7C. Avdelingene er 
organisert som følger: 
 
Langtidsopphold: det er utformet i alt 38 langtidsoppholdsplasser på plan 3. Alle er 
utformet som 1-sengsrom med bad. Sengene er fordelt på 4 avdelinger, 2 avd. med 10 
senger og 2 avd. med 9 senger hver.   
 
Korttidsopphold: Tilsvarende er i alt 19 korttidsplasser utformet på plan 2 i vestfløyen 
med henholdsvis 9 og 10 senger. 
 
Sengeavdelingene er lokalisert og utformet i forhold til effektiv drift både på kveldstid og 
dagtid. Avdelingene er fleksibelt utformet i forhold til særskilte behov hos enkeltbeboere 
og/eller grupper av beboere.   
 
Alle avdelinger og sengerom er utformet i forhold til husbankens krav samt krav fra 
arbeidstilsynet.   
 
Beboerrommene er dimensjonert og utstyrt i forhold til opprinnelig romprogram og 
Husbankens og Arbeidstilsynets krav. Det er avsatt plass til seng både i pleiestilling og 
langs vegg i tillegg til en mindre sittegruppe og garderobeskap. Badet er godt 
dimensjonert for beboer og inntil to hjelpere. Det er visuell kontakt fra seng til toalett og 
det er godt dimensjonerte vinduer so gir god utsikt for en sengeliggende beboer. 
Takmonterte løfteanordninger kan monteres i alle beboerrom.  
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Dørnisje til beboerrom kan benyttes til nødvendig visuell kommunikasjon til brukere med 
orienteringsvansker. Farger, bilder, tekst og lyssetting kan fungere som 
kommunikasjonshjelpemidler. Nisjen sikrer tilstrekkelig rom for manøvrering for 
bevegelseshemmede og transport av senger og utstyr.  
Felles for alle bogruppene er at de er utformet med en planløsning der forbindelsen fra 
beboerrom til felles oppholdsarealer visuelt, trafikalt og forståelsesmessig skal være 
enkel, oversiktlig og entydig.    
 
Hver bogruppe har samlokalisert stue og spisestue som eventuelt kan oppdeles 
ytterligere med vegg og skyvedørforbindelse. Det benyttes glass i vegger mellom 
oppholdsrom og i vegg mot korridor. Parkett på gulv i oppholdsrom medvirker til en 
hjemlig atmosfære.  
 
Oppholdsrommene har direkte adkomst til utenforliggende godt dimensjonerte terrasser. 
Terrassenes overdekning gir gode skjermede uteplasser i forhold til solpåkjenning. 
Samtidig beskyttes utemøbler mot regn. 
 
Service rom utformet i kjernen mellom avdelingene er samlokalisert for å redusere 
gangdistanse for personalet. 
 
Bogruppenes samlokalisering muliggjør en samordning(deling) av arbeidsrom, møterom, 
avdelingslederkontor og  medisinrom.  Personalrommenes sentrale plassering i forhold til 
bogruppene og avdelingens adkomstområde med hovedtrapp og heis gir mulighet for god 
oversikt og kontroll med både beboere og besøkende.  
 
Bogruppenes planbilde legger likeledes til rette for god oversikt spesielt på nattestid ved 
redusert bemanning. 
 
Vaskeriet på plan 3, er gitt en sentral plassering i SHOS senteret.  Funksjonen kan 
enkelt nås fra hele senteret og plasseringen over servicemottaket og avfallshåndteringen 
på plan 1 bidrar positivt til anleggets strukturelle oppbygging. Vaskeriet er logisk 
oppbygget og i tråd med regler og forskrifter.  
 
Garderober: Garderober for betjeningen er utformet på plan 1 i den ombygde nordre del 
av eksisterende 7A og i kjeller i 7C. 
 

14.2 Dagsenteret 

Dagsenteret i vestfløyens 1. etasje er lett tilgjengelig fra hovedadkomsten. En egen 
garderobe med toaletter betjener dagsenteret. En utenforliggende terrasse mot syd er 
tilgjengelig for dagsenterets brukere.  Det etableres et skjermet uteareal mot syd 
umiddelbart utenfor dagsenteret. Nærheten til kantine legger til rette for hensiktsmessig 
sambruk. 
 

14.3 Kantine 

SHOS senterets kantine er utformet på plan 1 i vestfløyen. Kantinen er knyttet til 
hovedadkomsten og er lett tilgjengelig for besøkende, beboere og personale. Det er 
avsatt plass til eget spiserom/ møterom for personalet. Kantinen betjenes av et eget 
toalett/gard. anlegg. Store glassflater mot syd knytter spiserommene til en 
utenforliggende terrasse med god kontakt til nære sentrumsområder.   
Den viste kiosken betjener kantinen med matservering. Kioskens plassering inntil 
hovedadkomsten gjør at den i tillegg vil fungere som en ”resepsjon” for besøkende til 
senteret. 
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14.4 Hovedkjøkken 

Hovedkjøkkenet er utformet i vestfløyens 1. etasje. Kjøkkenet er logisk oppbygget i 
forhold til vareflyt og servering. Det er avsatt eget rom for oppvask og areal for mattraller. 
Kjøkkenets varemottak er direkte tilknyttet økonomigård med kjøreadkomst fra 
Dalavegen.  Avfall håndteres via felles avfallssentral på samme plan mot Skulevegen.  
 
Det er effektive kommunikasjonslinjer mellom kjøkkenet og sykehjemsavdelingene for 
distribusjon av mat til beboerne.  
 
Det er avsatt plass til egen garderobe/ toalett for kantinepersonalet.  
 

14.5 Administrasjonen 

Senterets administrasjon er lokalisert til vestfløyens første etasje. Kontorarealene enkelt 
tilgjengelige fra SHOS senterets hovedadkomst.  Kontorfunksjonene er samlokaliserte 
med tilsvarende arealer for hjemmetjenestene. Samlokaliseringen legger til rette for 
fleksibilitet i bruk i årene som kommer. 
 

14.6 Hjemmebaserte Tjenester 

Kontorarealene er samlokaliserte med administrasjonen i vestfløyens plan 1. 
Hjelpemiddelsentralen er lagt i 7A etter byggherres ønske. Parkeringsplasser på 
kjellerplan. 
 

14.7 Legesenter/legevakt 

Kontorer og behandlingsrom for legesenteret er utformet i nybyggets østre fløy langs 
Skulevegen.  
Legesenteret er utformet i forhold til to nord/syd orienterte korridorer med hovedadkomst 
med resepsjon og venterom mot syd og møterom mot nord.  Skrivestue og laboratorium 
er gitt en sentral plassering i forbindelse med både adkomst og ett av i alt to mottaks rom 
for akuttpasienter.  Behandlingsrommene får godt dagslys fra vest og øst og det er lagt til 
rette for separasjon av pasientgrupper ved en mulig pandemisituasjon. Spesialrom er 
plassert i avdelingens kjerneområde, lett tilgjengelig i forhold til behandlingsrom. 
 Det er utformet i alt 2 akuttstuer med tilhørende adkomster. Mottak av flere samtidige 
skadetilfeller ivaretas og rommene gis en effektiv utnyttelse i ”vanlig” drift.  
Legevakten som ligger langs østfasaden med vaktrommet i nord og akuttstue mot 
venterommet i syd, kan avgrenses på nattestid for bedre oversikt og sikkerhet.  
 
Det er kjøretilgjengelighet med ambulanse til legevakta. I tillegg er det avsatt 
korttidsplasser for besøkende på kveld og natt samt taxi. 
 

14.8 Helsestasjon - Skolehelsetjenesten 

Helsestasjonens lokaler er utformet i østfløyens 2. etasje. Avdelingen er lett tilgjengelig 
via trapp og heis og det er avsatt god plass til barnevogner i tilknytting til 
adkomstområdet. Resepsjon og venterom er samlokalisert. Venterommet er utformet i 
forhold til ulike pasientgrupper. Det er visuell kontakt mellom resepsjon og ventende 
pasienter.  Konsultasjons- og grupperom er plassert lags byggets østfasade og det er 
enkel tilgjengelighet fra venterommet.  Avdelingens ulike servicerom er utformet i byggets 
kjerneområde lett tilgjengelig fra behandlingsrom. 
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14.9 Fysioterapi 

Arealer for forebygging, behandling og rehabilitering er likeledes utformet på plan 2 i 
SHOS sentrets østfløy. Resepsjon med godt dimensjonert venterom er utformet nær 
adkomsten, mens større treningsrom med garderober er plassert for enden av avdelingen 
mot nord. 
Treningsrom og behandlingsrom får kort avstand til sjukeheimens bogrupper og spesielt 
til korttidsavdelingens senger på plan 2. Besøkende pasienter når avdelingen enkelt via 
servicesenterets hovedtrapp og heis knyttet til underliggende adkomst på gateplanet.   
Korridoren gjennom fysioterapi vil være døgnåpen for beboerne i Skulevegen 9 og 
ansatte.  
 

15 Arkitektur/materialitet 

Anleggets hovedform og plassering er begrunnet i prosjektets romprogram, 
utbyggingsområdets muligheter og topografi samt stedlige forhold knyttet til sol, utsikt, 
vegetasjon(grøntområder) og naboskap. 
Det er lagt vekt på å skape en enhetlig og samlende bebyggelsesplan som samtidig klart 
definerer anleggets ulike funksjonelle enheter. Vi har også sett det som interessant å 
søke etter løsninger som viderefører Arkitekt Ristesunds opprinnelige tanker knyttet til en 
bebyggelsesplan som definerer et indre grøntområde, men som samtidig forholder seg 
aktivt til nærområdet i Sogndal sentrum.  
 
Det har vært ønskelig å utforme bygningene slik at disse klart synliggjør anlegget 
funksjonelle innhold og gjør det ”lesbart” mot omgivelsene.  Dersom man lykkes legges 
det til rette for en god sameksistens og interaksjon med nærmiljøet.  
 
Vi har likeledes søkt etter løsninger som bevarer karakteristiske terrengtrekk og 
bebyggelse som vesentlige historiske dokument og samtidig søker etter en aktiv 
interaksjon med disse. 
 
Det er gode lys og utsiktsforhold for beboere og ansatte og kravene til universell 
utforming ligger til grunn for alle viste løsninger. Korridorer og romforløp er enkelt 
utformet og godt dimensjonerte for brukergrupper med orienteringsvansker og 
gangbesvær. Korridorer er viktige sosiale områder i sykehjem og det er viktig at de er 
tilsvarende utformet og dimensjonert. Visuell kommunikasjon mot tilliggende arealer og 
uterom er viktig liksom gode lysforhold og kontraster mellom vertikale og horisontale 
flater. Mønstre i gulvbelegg unngås.  
 
Forprosjektet viser fasader på sykehjemmet kledd i et lyst platemateriale - forslagsvis Sto. 
I spesielt utsatte områder med større fare for mekanisk påkjenning benyttes pusset leca, 
alternativt betong i samme lyse farge.  Det hvite fargevalget knyttes til en naturlig 
videreføring av presteboligens hvite fasader og danner en klar avgrensning av SHOS 
senteret. Eksisterende bygninger i anlegget sentrum og delvis nær opptil 
terrengstigningen i nord opprettholder sine jordfarger. 
 
Større og flate takflater tekkes med zedium for å dempe det visuelle inntrykk sett fra 
bebyggelsen i nord og som et fordrøyningstilskudd i forhold til avvanningsproblematikk.  
 
Innvendige vegger utføres med overflater i malt gips. Farger på vegger, dører og gulv vil 
bli benyttet til å kodesette anlegget i forhold til funksjoner.  Gulv legges med skiferfliser i 
vestibyle og hovedkommunikasjonsveier mot eks. bebyggelse. I alle felles oppholdsrom 
herunder kantine og dagsenter benyttes parkett. Forøvrig benyttes banebelegg av god 
kvalitet. Generelt benyttes det systemhimlinger i alle rom med unntak av noen spesielle 
rom og beboerrommene.  
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16 Brukermedvirkning 

Det har vært en omfattende og detaljert brukerprosess i forprosjektfasen. Alle involverte 
avdelinger og fag har hatt representanter til stede i denne fasen og det har blitt enighet 
om alle løsninger så langt. Brukerne har fått påvirke planløsninger i stor grad etter 
dagens behov, men samtidig har planløsningene stor fleksibilitet for fremtiden.  
 

17 Universell utforming 

Universell utforming vil i praksis si at flest mulig skal kunne bruke omgivelser og 
produkter med minst mulig anstrengelse. Dette forutsetter at løsninger som blir valgt 
er enkle og effektive i bruk, og har minst mulig spesialløsninger og spesialprodukter for 
enkelte brukergrupper. 
Bygget og hele uteområdet som er omfattet av prosjektet er planlagt med bakgrunn 
prinsippet for universell utforming. I forbindelse med utformingen av SHOS er det lagt 
spesiell vekt på fremkommelighet, taktilitet og orientering.  
 

 Alle arealer vil være godt tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, og 
organisasjonen av bygget er oversiktlig og lett å finne fram i. 

 Gangadkomst til byggene og til felles uteoppholdsarealer, har stigningsforhold som 
er tilpasset universell utforming, og det er nivåfri adgang ved innganger. 

 Bygget betjenes av to sengeheiser tilknyttet hovedadkomsten plassert i 
overgangen mellom fløyene. Betjeningsorganer i heis med blindeskrift (taktil 
merking) og tale. 

 Kommunikasjonsveiene i bygget utstyres med dørautomatikk. 

 Det er medtatt en klimatisert gangforbindelse mellom eksisterende bygg i 
Skulevegen 7C og nybygget. Nybyggets 1.etg. ligger på samme nivå som gulvnivå 
i eksisterende bygg, mens ny-byggets 2. etasje ligger 80 cm høyere enn 
eksisterende 2. etasje. Høydeforskjell ivaretas med rampe med stigningsforhold 
1:20 som gir en rampe med gode stigningsforhold. Tilsvarende høydeforskjell 
gjelder også for 2. etasje mot eksisterende del av Skulevegen 7A som skal 
beholdes, Rampeløsning og heis ivaretas av 7A-prosjektet. 

 Tilrettelegging for bruk av tekniske hjelpemidler. 

 Ivareta krav til tunghørte – teleslynge mv. 

 Ivareta krav til synshemmede – lysanlegg, kontrastforhold mv. 

 Kontrastfarge, plassering og utforming brytere mv. 

 Stikkontakter gis egnet plassering/høyde. 

 Det er etablert rømningsveier som anvist på plantegningene, og de utvendige 
trappene er visuelt skjermet og vil bli sikret mot uønsket bruk. 

 
Det vil i detaljprosjektfasen legges stor vekt på gode løsninger for å ivareta kravene til 
universell utforming i tett samarbeid med byggherren og de ulike brukergruppene på 
SHOS. Integrering av brukbarhet tidlig i planleggingsfasen gir erfaringsmessig gode 
praktiske, tekniske og estetiske løsninger. 
Investeringen vil i de fleste tilfeller gi god lønnsomhet over tid, fordi god tilrettelegging for 
mennesker med funksjonsnedsettelser også er god tilrettelegging for rasjonell drift og god 
brukbarhet for alle. 
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20 BYGNING 

20 Bygning, RIB-konstruksjoner, generelt  

Rivearbeider 

Eksisterende bygning 7B skal rives før man kan starte bygging av nytt sykehjem.  

Rivearbeidene skal utføres som «forsiktig riving», det vil si at entreprenøren må lage SJA 

(sikker-jobb-analyse) før arbeidsoperasjoner settes i gang. Man skal plukke bygget ned 

element for element, og med stor fokus på de bærende konstruksjoner. Dersom 

entreprenøren er i tvil om rivemetoder, skal RIB kontaktes før riving igangsettes. 

Videre skal rivearbeidene utføres som miljøriktig riving, hvor alt avfall skal kildesorteres 

og kjøres til riktig avfalls stasjon. 

Generelle krav 

Denne beskrivelse omfatter RIB konstruksjoner, og grensesnitt mot andre fag er 

presisert. Beskrivelsen er kortfattet, og den forutsettes lest sammen med vedlagte 

tegninger fra RIB. 

Konstruksjoner skal ha en håndverksmessig god utførelse, og anerkjente produkter og 

kvaliteter skal brukes.  

Konstruksjoner blir utført slik at kuldebroer mest mulig unngås, og utførelses detaljer for 

tett bygg prioriteres høyt. Det vil bli lagt inn elastiske fuger der det er forventet at riss kan 

oppstå i konstruksjonen. Detalj løsninger skal mest mulig følge anbefalinger fra SINTEF 

Byggforsk. 

Bygningens hovedbæresystem prosjekteres med krav til bestandighet ut fra en 

dimensjonerende brukstid på 50 år. I tillegg skal bygget kontrolleres for seismiske 

påvirkninger i henhold til NS-EN-1998-1. 

Deformasjoner vurderes ut fra de tekniske krav og funksjonelle krav som fare for skade 

på andre bygningsdeler, lydlekkasjer, fallforhold m.m. Maksimal nedbøyning for dekker 

skal generelt ikke overstige I/300 eller maksimalt 25mm.  

Byggherrekrav 

Byggherre ønsker at byggets østfløy fra akse 15-18 skal kunne påbygges med 2 etasjer 

med sengeavdelinger. 

Byggherre ønsker at bygget dimensjoneres for en nyttelast på gulv i 

sengeromsavdelingene på 3,0 kN /m
2
. 

Dimensjonerende laster 

Nyttelast på dekker 3,0 kN/m
2
. Snølast på mark 2,5 kN/m

2
.  

Sogndal brannvesens brannbil, totalvekt 26 tonn, det brukes ikke stigebil.  

Søppelbil i henhold til data fra SIMAS, boggielast 19 tonn. Komprimator, maks vekt 15 t.  

Trimrom 5,0 kN/m
2
. Trimrom i akse 17-18 / O-Q dimensjoneres for dynamisk last.  

Jordskjelv last, akselerasjon 0,5 m/s
2
, grunntype C 
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21 Grunn og fundamenter 

Grunnforhold 

Grunnarbeider utføres i henhold til lover og forskrifter med alle nødvendige sikringstiltak 

for selve arbeidet og for miljøpåkjenninger for naboskapet.  

Alle ledningstraseer og kabel traseer i grunnen kartlegges på forhånd og eventuelle 

nødvendige omlegginger vil bli utført før byggearbeidet kan starte.  

Grunnen består av middels faste sand og grusmasser fra elveavsetninger. Bergnivået 

varierer over tomta fra ca. 8 til i overkant av 20 m. Det er ikke forventet bergarbeider. 

Poretrykksmålinger viser varierende resultater og gir ingen klar tolkning av 

grunnvannsnivået. Målingene tyder imidlertid på at grunnvannet ligger under traubunn.,. 

Det henvises til geoteknisk redegjørelse vedlagt forprosjektrapporten. 

Byggegrop 

Byggegropen er åpen med naturlig graveskråning, ca. 35 grader helning der det er mulig. 

Den må i tillegg sikres inn mot eksisterende bygninger med spunt slik at det ikke oppstår 

sprekker eller deformasjoner på eksisterende bygninger. Der det graves inn mot 

eksisterende bygg med kjeller, kan det graves uten ytterligere avstivning gitt at 

fundamentnivået i eksisterende bygg ikke undergraves.  

Fundamentering 

Det graves ut til planum ca. 4,5 m under terrengnivå. Bygget fundamenteres direkte på 

massene som er avrettet med et tynt pukklag. Alle bærevegger og søyler fundamenters 

på stripe fundamenter eller punkt fundamenter som graves noe ned i forhold til planum.  

Drenering 

Det legges åpen drensledning med pukkfundament rundt kjellermur.  

Radon 

Det legges radon sperre under hele kjellergulvet, og lufting i henhold til beskrivelse fra 

VVS. Alle gjennomføringer sikres med taping og overlapp. Tilkjørte pukkmasser som skal 

brukes i tilbakefylling skal ikke inneholde radon. 

Tilbakefylling 

Det antas at utgravde sand og grusmassene kan brukes i tilbakefylling, og en del av disse 

massene bør lagres i mellomdepot. Det er sannsynlig at dette mellomdepot ikke kan 

være på tomten, men dette må utredes videre i neste fase. Inn mot kjellervegger fylles 

det tilbake med et tynt lag med finpukk som er drenerende, og dette laget skilles fra 

øvrige tilbakefyllingsmasser med fiberduk. 

Gulv på grunn 

Gulvet støpes som en ca. 15 cm armert betongplate på et avrettet pukklag og XPS 

isolasjon. Det skal etableres pumpesumper i gulvet, blant annet i P-areal for oljeutskiller 

o.a.  

Gulv i de 2 ventilasjonsrommene er nedsenket i forhold til kjellergulv nivå, hhv 0,6m og 

1,0m.  

Sognekraft vil ha en egen energisentral i kjeller, og her er gulvet nedsenket 1,0m i forhold 

til kjellergulvet i P-arealet. Her lages en skrå rampe for uttransport av teknisk utstyr. 

Skrårampen vil bli overbygget med et kjørbart demonterbart stålgulv slik at gulvet vil 

fungere for parkering til daglig. 

Det vil gå hovedføringer for elektro under kjellergulvet, utført som egne kabelkanaler med 

trekkerør rundt kablene. Traseer vises på elektrotegningene. 
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22 Bæresystemer 

Generelt 

Stål- og betong konstruksjoner brannisoleres i henhold til krav som er gitt i 

brannrapporten. 

Hoved bæresystem 

Bygget har et bæresystem med 3 hovedlinjer for bæring av dekkene i bygget, begge 

fasadene og 1 bærelinje inne i bygget med hovedspenn for hulldekke elementer på 

henholdsvis 8,9m og 11,6m.  

Avstivning av bygget 

Bygget stabiliseres for horisontale laster gjennom stive dekkeskiver og avstivende 

betongvegger som er gjennomgående fra kjeller til tak. Heissjaktvegger inngår i dette 

systemet. Det er påvirkning fra jordskjelv som er dimensjonerende lastvirkning på bygget. 

Søyler 

Søylene i bygget vil i hovedsak bli kledd inn i vegger, men noen eksponerte søyler blir det 

både innvendig og spesielt i fasaden i 1 etasje, se tegningene fra RIB og arkitekt. 

Det blir valgt betongsøyler i kjelleretasjen, og stål søyler fra 1 til og med 3 etasje.  

Søylene i østfløyen vil bli avsluttet i taknivå på en slik måte at det blir forberedt for å 

kunne påbygges ytterligere 2 etasjer. 

Bjelker 

Hovedprinsipp er at det brukes stål hattedragere med hylle for opplegg av hulldekke 

elementer. Dermed bygger drageren minimalt under dekket.  

I nedkjørsel til p-kjeller og i nytt p-hus mellom 7C og nybygget blir ståldragerne 

varmgalvanisert. 

 

23 Yttervegger 

Betongvegger 

Gavlvegg i akse 2 og akse Q over plan 1 støpes i betong, og vil ha avstivende funksjon i 

bygget. Alternativt utføres dette i prefabrikkerte betong elementer. 

Kjellervegger støpes i betong, og dimensjoneres for jordtrykk og terreng laster. 

 

24 Innervegger 

Betongvegger 

Plasstøpte veggskiver fra 1. til og med 3 etasje vil være avstivende for horisontale laster, 

og i noen tilfelle også bærende for vertikale laster, med lastinnføring fra stålbjelker direkte 

til opplegg på betongvegg. 

Alternativt utføres veggene i prefabrikkerte betong elementer. 
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25 Dekker 

Hulldekker 

Valg av dekke system ble foretatt med bakgrunn fra en analyse av 3 ulike alternativer. De 

tre alternativene var henholdsvis, 1) plasstøpt dekke uten dragere og plasstøpte søyler 

(flatdekke), 2) hulldekker med bæreretning på tvers av bygget, og 3) hulldekker med 

bæreretning langsetter byggets lengderetning. Fordeler og ulemper med de tre 

systemene ble utredet av RIB og fremlagt for byggherren. Systemet i alternativ 2 ble valgt 

som det beste for vårt bygg. 

Dekke over kjeller, dekke over 1. etasje og dekke over 2. etasje utføres med hulldekker, 

HD 320 elementer. Oppå elementene isoleres det med 3 cm isolasjon, og det støpes en 

påstøp med tykkelse 8 cm. I påstøpen legges det armeringsnett og gulvvarmerør. Det vil 

bli en nøye planlagt fugeløsning i utførelsen av påstøp for å tilfredsstille lydkrav mellom 

rom og varmesløyfer. 

Vertikale hovedføringer for ventilasjon føres gjennom hulldekker i nøye posisjonerte 

sjakter, 4 stk. i vestfløya og 3 stk. i østfløya av bygningen, se RIB tegninger. 

Plasstøpte dekker 

Gulv i søppelrom har stor belastning fra komprimator, og utføres som et plasstøpt 

betongdekke. 

Dekke over heissjakt er planlagt også utført som et plasstøpt betongdekke. 

Tekniske føringer i vanntett kasse under dekke over kjeller 

VVS rør monteres i vanntett stålkasse opp under dekket i kjeller der traseen passerer 

over hovedtavle rommet. Kassen har ensidig fall mot ventilasjonsrom. 

Nedkjøring til p-areal i kjeller 

Vegger og kjøredekke utføres i plasstøpt betong. Veggene utføres som støttemur, og 

isoleres med XPS-isolasjon. 

Gulvet i nedkjøringen har fall, se tegninger. Det støpes på drenerende pukklag og 

isoleres med XPS-isolasjon. Det legges varmekabler i gulvet, samt acodrain renner ved 

vegg før innkjøring i p-kjellere i 7C og nybygget. 

Dekket over nedkjøring utføres med hulldekke elementer HD320, asfaltmembran og XPS-

isolasjon. Over isolasjonen opparbeides det med skifer- og tredekke, se utomhusplan.  

I innkjøringen til varemottaket blir toppdekket utført med betongheller.  

Konstruksjon for p-kjeller mellom nybygg og 7C 

Garasjen utføres i prinsipp som øvrige P-arealer. Det vil si støpt og isolert gulv på grunn, 

plasstøpte støttemursvegger, plasstøpte betongsøyler, og hulldekker som tak elementer.  

Over dekke elementene legges 10 cm XPS isolasjon, membran, før et nytt lag med XPS 

isolasjon i fall for å drenere vekk vannet.  

Over isolasjonen legges det ut jordlag og tredekke, se utomhusplan. 

 

26 Yttertak 

Hulldekker 

Taket bygges med hulldekker HD 265 elementer, utvendig isolert og med sedum matter 

for grønt tak oppå tekkingen. Elementene bæres av stål hattedragere som bygger 

minimalt under dekket. 
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Da den østre fløyen skal ha muligheter for påbygg i 2 etasjer, vil taket i denne fløy måtte 

dimensjoneres tilsvarende som et etasjegulv, altså med større last enn snølasten. Her 

velges hulldekker, HD 320 elementer. 

 

28 Trapper, balkonger m.m. 

Hovedtrapp 

Hovedtrapp i trapperom utføres i prefabrikkert betong eller stål med istøpte ståltrinn. Ref 

arkitektens beskrivelse. 

Rømningstrapper 

Rømningstrapper utføres i varmforsinket stålkonstruksjon. 

Rømningstrapp i akse Q monteres mellom trapperoms vegger i betong. Rømningstrapper 

i akse 1 og akse A/17-18 er åpne ståltrapper som er skjermet. 

Balkonger 

Balkonger utføres med et plasstøpt dekke opplagt på stål bjelker. I hver ende henges 

balkongene inn på dekkene ved hjelp av stålrammer. Her brukes varmforsinking som 

korrosjons beskyttelse. 

Alternativt kan balkong platene utføres i prefabrikkert betong. 

 

29 Andre bygningsmessige deler 

Glassgang til eksisterende bygning 7C 

Glassgangen mellom nybygget og bygning 7C utføres med hovedbæring av stål søyler 

og bjelker. Gulv på grunn og dekket mellom 1 og 2 etasje støpes i betong. Taket utføres 

med trebjelkelag.  

Søyler og vegger fundamenters på plasstøpt grunnmur og såle. Det velges grunn 

fundamentering, og alle konstruksjoner markisoleres. 
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30 VVS 

30 VVS-installasjoner generelt 

Forprosjektet inneholder beskrivelse av de planlagte VVS-tekniske løsninger for Sogndal 
Helse og Omsorgssenter. I tillegg viser vedlagte plantegninger plassering av utstyr samt 
hovedtraséer for kanalanlegg m.m. 
 
Videre er forprosjektet ment som den plattform videre detaljprosjektering av VVS-tekniske 
anlegg skal baseres på.  
 
All planlegging av bygget foretas iht. offentlige lover og forskrifter. Se generelt kap. 00, 
  
Vedlagte tegninger, skjemaer og beregninger er foreløpige og kan bli endret i 
detaljprosjektet. 
 
 
Tekniske installasjoner 
Det er ved valg av systemer og plassering av disse forsøkt lagt vekt på installasjons- og 
driftsøkonomi, servicevennlighet og fleksibilitet.  
 
Bygget består av to fløyer, østfløy og vestfløy med en felles kjeller og parkeringsetasje 
under hele bygget.  Bygget er også delt opp i to byggefaser, byggefase 1 og 2 ( BF1 og 
BF2). BF1 ferdigstilles først og BF2 bygges først etter at BF1 er ferdigstilt. Byggefasene 
er uavhengig av fløyoppdelingen. Det vil si at BF1 består av hele vestfløy og deler av 
østfløy. BF2 dekker de resterende delene av østfløy.  Dette påvirker de tekniske 
anleggene i bygget på flere måter. 

 Som hovedprinsipp vil ikke arealer i østfløy som ligger i BF1 kunne tas i bruk før 
BF2 er ferdigstilt. Dette da all ventilasjon i Østfløy dekkes av ventilasjonsfløy for 
østfløy som ligger i byggetrinn 2. 

 Gassentral er plassert i byggefase 2. Det vil si at BF1 ikke vil bli forsynt med 
oksygen eller medisinsk trykkluft før byggefase 2 er ferdigstilt. Midlertidige 
løsninger på dette er ikke medtatt i prosjektet. 

 
Det er fra BH kommet ønske om at 6 stykk beboerrom i østfløy skal tas i bruk i BF1. Det 
henvises her til forslag til teknisk løsning oversendt BH i e-post 08.10.2014. 
 
Under forprosjektet er det foretatt ulike vurderinger rettet mot plassering av tekniske 
arealer, sjakter / føringsveier og prinsipper for romklimabehandling samt oppdeling av 
ventilasjonssystemer. Det er også utført beregninger av varmebehov og 
tappevannsbehov. 
 
Det etableres totalt 5 VVS-tekniske rom for plassering av luftbehandlingsaggregater.  
 

- 360.01 og 360.02: Disse aggregatene ventilerer plan 1-3 i vestfløy samt 
kjelleretasje (ekskl parkeringsarealer) og er plassert i kjeller akse, A-C, 16-18. 
Kanalføringene fra rommet til Vestfløy ligger over Energisentral, ut i 
parkeringsareal vestfløy og opp i sjakter. Kanaler til kjellerområder går via 
korridor. 
 

- 360.05 og 360.06: Aggregatene ventilerer plan 1-3 i østfløy og er plassert i kjeller 
Østfløy akse H-J, 17-18. Hovedføringer fra aggregatene går rett opp i sjakter. 
 

- 360.03: Dette er et kjøkkenaggregat som forsyner kjøkkenet med luft. Dette 
aggregatet er plassert rett under kjøkkenet i eget teknisk rom i kjeller i akse, 9-12. 
Hovedføringer fra aggregatet går i egen sjakt opp i kjøkkenet. 
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- 360.04: Aggregatet ventilerer parkeringsareal under Vestfløy og er plassert i eget 

teknisk rom i kjeller akse G, 2-6. 
 

- 360.08: Aggregatet ventilerer parkeringsareal under Østfløy og er plassert i eget 
teknisk rom i kjeller akse Q, 16-17. 
 

- 360.07: Dette aggregatet ventilerer kjølt avfallsrom og avfallsrom for organisk og 
uorganisk avfall i plan 1 Østfløy. Aggregatet er plassert i selve rommet for kjølt 
avfall. 

 
 

Sognekraft leverer fjernvarme og -kjøling til bygget. Deres utstyr er plassert i egen 
energisentral i kjeller.  
Varmesentral er plassert i ventilasjonsrom i kjeller sammen med aggregater 360.01 og 
360.02. Her installeres distribusjonsutstyr for varme og kjøling samt el-kjel for spisslast og 
backup av varme. Utstyr for tappevannsoppvarming er også plassert her. Varmesentralen 
distribuerer varme og kjøling til hele bygget. 
 
Til vestfløy legges hovedføringer fra varmesentral i kjeller i egen føringstrase over 
energisentral, via parkeringskjeller og opp i vertikale sjakter. 
 
Til østfløy legges hovedføringer fra varmesentral i kjeller i egen føringstrase over el.rom i 
kjeller, via ventilasjonsrom for østfløy og opp i sjakter. Over el.rommene må rørene 
bygges inn slik at det blir tett og det sikres at det ikke vil renne vann ned i disse rommene 
ved en eventuell lekkasje fra rørene. Rør skal være helsveisede uten avgreninger eller 
skjøter. 
Det går også enkelte føringer fra varmesentral i kjeller og ut i korridor i kjeller. 
   

 
Generelt ligger fordelingsanlegg for ventilasjon og rør i korridorsonene, og fordeles videre 
til de enkelte rom.  

 
Hovedstrekk for røranlegget er dimensjonert for eventuell fremtidig 4. og 5. etg. 
 
Forhold som krever videre bearbeidelse i detaljprosjektfase 
Ovennevnte er i første rekke relatert til:  

 

 Storkjøkken. Tegninger som foreligger fra leverandør er ikke landet 100 % og 
mengder er foreløpig kun antatte verdier. 

 
Dimensjonerende kriteria  

Følgende er benyttet: 
 

Uteklima : Midlere temp din sommer: – 20 
o
C 

   Midlere temp dim vinter - ÷ 20ºC 
 
 

1. Inneklima  Generelt i hht. Arbeidsmiljøloven 444 
 

2. Eksterne 
belastninger 
 

Bygningskroppen er utformet iht. Tek10. Det benyttes 
utendørs solavskjerming. 
 

3. Interne 
belastninger 
 

Personbelastning i hht. Romskjema mottatt fra ARK 
13.10.2014 
Øvrige belastninger (lys, utstyr etc.) i hht. NS 3031. 
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4. Ventilasjons- 
mengder  
 

I hht. TEK10 og arbeidsmiljøloven 444 
 

 
Infrastruktur m.m  
Følgende forhold gjelder : 
 

VA-tilkobling   : Det legges opp nye tilkoblinger VA tilkoblinger. 
Eksisterende VA-ledninger fra Skulevegen 7a og 7c må 
også omprosjekteres da disse kommer i konflikt med 
byggegrop for nybygg. 
 

Varmeanlegg  : Det benyttes fjernvarme fra Sognekraft som grunnlast.  
 

Kjøleanlegg: Det benyttes fjernkjøling fra Sognekraft. 
Automatikk- /  
SD-anlegg     :       
  

Nytt automatikk- og SD-anlegg skal forberedes for senere 
tilkobling til sentralt overvåkingssystem for kommunen. 

Øvrige VVS- 
tekniske anlegg :   

Har ingen direkte tilknytning til andre eksterne 
installasjoner.  
 

 
Energiforhold  
Det er satt krav til at SHOS skal oppfylle energikrav ihht Tek10. 
 
I evalueringen mot forskriftene (TEK10) blir bygget målt opp mot følgende nøkkelverdier. 
 

1. Energitiltak (§14-3) 
2. Varmetapsramme (§14-3) 
3. Energiramme (§14-4) 
4. Minstekrav (§14-5) 

 
Skal et bygg tilfredsstille nevnte byggeforskrifter må minstekravene samt én av de tre 
øverste punktene overholdes. 
 
For å oppnå tilstrekkelig nøyaktighet for simuleringen, er bygningen delt opp i ni 
forskjellige soner med hver sin egenskap. Selv om bygningen inneholder flere typer 
brukssoner, er hele bygget vurdert opp mot TEK 10, og energimerket, som et sykehjem. 
Årsaken til dette er at hovedaktiviteten for bygget er sykehjem.  
 
Det er viktig å understreke at en vurdering mot TEK 10 er basert på tall og metode fra NS 
3031. Dette innebærer at bygget blir vurdert ut ifra standard klimatiske forhold (Osloklima) 
og standardisert bruksmønster. Som en følge av dette vil ikke det beregnede 
energiforbruket nødvendigvis reflektere det reelle energiforbruket. Motivasjonen for en 
slik standardisert beregning er å sammenligne kvaliteten på bygg uavhengig av 
beliggenhet og bruk.  
 
Tabellene nedenfor viser resultatet av beregningene for bygget slik det foreligger ved 
avslutningen av forprosjektet i forhold til de punktene som gjelder som krav til TEK10: 
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Tabellene over viser at bygget tilfredsstiller energikrav i TEK10 ved at minstekravene 
samt krav til energiramme er ivaretatt. 

 

For å oppfylle energikrav er følgende energiøkonomiske tiltak og forhold antatt:  
 
U-verdier(W/m

2
/K) Gulv mot grunn i kjeller: 

100 millimeter trykkfast betong under betongdekke: 0,11 
 
Yttervegger mot grunn i parkeringskjeller 
100 millimeter trykkfast utvendig isolasjon mellom betongvegg og 
terreng: 0,19 
 
Yttervegger mot det fri i parkeringskjeller 
150 millimeter trykkfast utvendig isolasjon: 0,21 
 
Etasjeskiller mellom kjeller og plan 1 
100 millimeter isolasjon under dekke, i himling garasje: 0,34 
 
Tak i kjeller mot det fri 
Innvendig isolasjon: 100 millimeter isolasjon 
Utvendig: 100 millimeter trykkfast isolasjon 
Total U-verdi: 0,18 
 
Yttervegger i 1., 2. og 3. etasje: 0,22 
 
Glassvegger i "gangbru" mellom bygg: 1,0 
 
Yttertak: 250 millimeter trykkfast isolasjon over dekke: 0,14 
 
Ytterdører: 1,2 
 
Vinduer: 1,0 
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Vegg, tak og gulv mot kjølte rom: 1,2 
 
 

Tetthet/ kuldebroer: Lekkasjetall (n50) [1/h]: 
1,5 
 
Normalisert kuldebroverdi:  
0,09 W/m

2
K. Forutsetter 100 mm kuldebrobryter i fasade.  

Lys: Standard verdier ihht NS 3031 
 

Solavskjerming: Utvendige automatiske solskjerming. 
Solfaktor ikke aktivert stilling: 0,45 
Solfaktor aktivert stiling: 0,1 
 

Varmegjenvinning: Sykehjem: Det benyttes gjenvinning av varme fra avkastluft vha. 
roterende gjenvinnere på samtlige aggregater unntatt for kjøkken 
som har kryssveksler.  
 

Vannforbruk: Standard, NS3031 
Kjøling Det er installert vannbårne kjølebatterier i alle ventilasjonsanlegg. 

De skal sørge for å opprettholde gitt set-punkttemperatur. Kjølingen 
synliggjøres ikke i energiberegningen da vann fra fjorden skal 
benyttes til kjøling kun med hjelp av sirkulasjonspumper. Dette er 
godkjent som frikjøing.  
 

Varmeanlegg: Det er benyttet tur-/returtemperatur i det vannbårne varmeanlegget 
på 50/30. 
  

Vifter: Det prosjekteres med lavest mulig SFP-faktor og frekvensstyrte 
vifter tilpasset aktuell belastning. For energiberegning er det 
benyttet en SFP-faktor på 1,5 kW/m

3
/s. 

 
Driftstid: Det tilrettelegges for overordnet styring fra SD-anlegget. Driftstid 

benyttet i energiberegning er standardiserte verdier fra NS3031 for 
bygningskategorien «sykehjem» 

 

Simulering av totalt varme- og kjølebehov, reelle verdier 
Simuleringen baserer seg på simuleringene som er gjort for kontroll mot TEK 10 krav, i 
henhold til NS 3031. Likevel er det en rekke forhold som er endret.  

- Luftmengdene er endret til reelle verdier 

- Driftstider er satt i henhold til notat RIV 08 beslutningspunkter. 

- Temperaturer er satt i henhold til prosjektert.  

- Det er brukt klima for Sogndal i stedet for Osloklima (standardklima)  

- Legevakten er simulert som en egen sone.  

Prosesskjølingen har vist seg å være vanskelig å anslå. Dette kommer blant annet av at 
kjølebehovet avhenger av om kjølingen gjøres luft- eller vannbasert. Dette er derfor holdt 
utenfor vurderingen i denne omgangen. Unntaket fra dette er kjølerom og kjølte 
avfallsrom. Disse er simulert som egne soner.  
 
 
Resultat simulering  
Behov for levert varme til bygningen: 618 216 kWh/ 63,4 kWh/m

2 

Behov for levert kjøling til bygningen: 30 712 kWh/ 3,14 kWh/m
2 

 
En oversikt er vist gjennom effektvarighetskurven vist under:  
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Energikilder 
Varmedistribusjonen foregår via vannbårent varmeanlegg. Sognekraft leverer energi fra 
egen sjøvannsbasert varmepumpe som grunnlast til bygget. Sognekraft leverer både 
varme og kjøling til bygget inkludert energi til varmt tappevann og prosesskjøling. De 
leverer også all kjølingen som fjernkjøling. Dette er frikjøling som kommer direkte fra 
sjøvann.Varme og kjøling levert av Sognekraft vil videre i rapporten omtales som 
fjernvarme og fjernkjøling. 
Øvrig energibehov til interne laster og drift av tekniske anlegg dekkes av elektrisitet. Det 
medtas egen elkjel som spisslast og backup varme. Som backup for prosesskjøling er det 
forutsatt nettvannskjøling. 
 
 

31 Sanitær 

Alle sanitærinstallasjoner utføres i hht.:  

 Normalreglementet / stedige bestemmelser 

 NBI våtromsnorm 
 

Anlegget omfatter alle innvendige og utvendige rørføringer for vann, spillvann og 
overvann både utendørs og innendørs. For plassering av sanitærutstyr vises til 
arkitektplanene. 

 
Kaldt og varmt forbruksvann 
I størst mulig grad benyttes skjulte rørføringer og R-I-R prinsippet. Hovedføringer legges 
opp i sjakter og i korridor. Det medtas egen sirkulasjonskurs med pumpe opp i hver fløy.  

 
Varmtvann varmes opp dels ved hjelp av forvarming fra returledning fra kjølevannskurs 
og dels ved hjelp av fjernvarme. Et medtas el.kolber i varmtvannstanker for å sikre høy 
nok temperatur ut på tappevannet (60

o
C) . Forvarmingssystemet er utformet for å 

minimere risikoen for legionellavekst.   
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Alt utstyr skal kunne skiftes ut, og det monteres stengeventiler ved alt utstyr, på alle 
hovedkurser og ved avgreninger. Det er svært varierende vanntrykk i området og det 
medtas derfor egen trykkøkningspumpe på vanninntaket. 

 
Vanninntak utstyres i tillegg med vannmåler og filter.  

 
Spillvann  
Alt spillvann fra plan 1 og opp føres ut på selvfall til offentlig nett. Nye avløpsledninger 
legges av MA-rør over gulv, og PP / PVC som grunnavløpsrør. 
 
Det prosjekteres med pumpekummer fra sluk i kjeller. Se for øvrig egen 
bunnledningsplan. 
 
Avløp fra sluk i vaskeplass i garasje føres ut av bygget via oljeutskiller og sandfangskum. 
Derfra ut på offentlig avløpsnett. 
 
Avløp fra kjøkken føres til fettutskiller før det går inn på offentlig ledningsnett. 
I detaljprosjektet må det endelig bestemmes hvilke føringer fra kjøkken som skal gå til 
fettutskiller og hvilke som kan gå direkte inn på offentlig avløpsnett.   
 
Overvann 
Alle tak- og terrasseflater skal forsynes med overvannssluk. Overvann føres fra taksluk 
via nedløpsrør til utvendig overvann via fordrøyningsbasseng. 
Det skal kun benyttes støpejernsrør. Sedumtak reduserer vannmengden til taknedløp 
med mellom 30-50%. Overskytende vannmengde blir liggende i Sedumtaket og 
fordamper. Beregnet overvannsmengde blir ca 18 l/s fra hver fløy med 30% redusert 
vannmengde.  
 
Utstyr  
Det henvises generelt til ARK-planer for plassering og omfang av sanitærutstyr. 
Ved valg av utstyr prioriteres kvalitet og slitestyrke. Det henvises til beslutningsplaner og 
referater fra brukermøter for valg av utstyr. 
Ale tekniske rom skal ha utslagsvask. 

 
Det medtas utekraner i bygget, tilstrekkelig antall til å dekke rundt hele bygget.  

 

32 Varme 

Varmeanlegget dimensjoneres for å dekke :  
 

 transmisjons- og infiltrasjonstap 

 oppvarming av ventilasjonsluft 

 oppvarming av varmt forbruksvann 
 

 
Energiforsyning 
Fjernvarmeveksler tilhørende Sognekraft plasseres i eget rom i kjeller tilhørende 
Sognekraft AS. Pumpearrangement for varmekurs plasseres i varmesentral og 
røranlegget fordeler varmen ut i bygget. Elkjel for spisslast og backup arrangeres i serie 
med fjernvarmeveksler. 
 
Kjøleveksleren tilhørende Sognekraft plasseres i eget rom i kjeller tilhørende Sognekraft 
AS. Kjølingen brukes både til komfortkjøling (kjøling i ventilasjonsaggregatene) og 
prosesskjøling.  
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I utgangspunktet arrangeres disse systemene uavhengig av hverandre. For å få til en 
bedre energiutnyttelse er det lagt opp til at returledningen fra noe av prosesskjølingen 
brukes som forvarming for tappevannet.  
 
 

Følgende dimensjonerende effekter er benyttet:  
 

Samlet effekt 600 kW 

Transmisjon / infiltrasjon 212,5 kW 

Oppvarming av ventilasjonsluft * ca 277 kW 

Oppvarming av tappevann ca 40 kW 

Oppvarming snøsmelteanlegg ca 70 kW 

 
* Det benyttes roterende varmevekslere med virkningsgrad ≥ 80 % for alle 

aggregater, med unntak av aggregat for kjøkken som har kryssvarmeveksler 
og virkningsgrad på 60 %. 

 
 

Varmesystemer 
Alle varmesystemer vil bli vannbårne og mengderegulerte. Det benyttes gulvvarme i alle 
arealer i plan 1 til 3. I kjelleren benyttes radiatorer i alle oppvarmende rom, unntatt gass-
sentral der det legges gulvvarme.  Følgende temperaturer benyttes:  

 
Radiatoranlegg  → 50-30ºC 
Ventilasjon oppvarming → 50-30ºC 
Gulvvarme→ 35-30°C 
Snøsmelteanlegg  → 35-20°C 

 
Gulvvarmekursen shuntes ned i teknisk rom og det går egen gulvvarmekurs ut til bygget. 
 
Ved inngangspartier og deler av tilkomstveiene til bygget legges det opp til 
snøsmelteanlegg. Det vises her til utendørsplan. Anlegget dimensjoneres for 35-20°C og 

~ 200 W / m². 
 
 
Ledningsnett 
Rør ≤ 54 mm legges av pressfittings rørsystem i hht. DIN 2391 / 2294 , trykklasse P 16. 
Større rørdimensjoner legges av sømløse stålrør for sveising etter NS 582 / 989. Det 
forsøkes å benytte så lite synlige rør som mulig.  

 
Alle hovedrørstrekk og utstyr isoleres med steinullskåler som mantles.  
 

 
Utstyr 
Det installeres energimålere for de ulike deler av varmeanlegget, se eget varmeskjema 
for oversikt. 

 
Radiatorer i kjeller monteres på vegg.  
  
 
Det skal installeres vannbehandlingsanlegg i hovedkursen for varmeanlegget. 
Vannbehandlingsanlegget skal sørge for fjerning av luft, smuss og magnetitt.  
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33 Brannslukking 

Brannskap 

Hele bygget skal utstyres med brannskap med slanger av maks 30 m lengde. Det 
suppleres med noen skap. Det er beregnet at det trengs 4 skap i hver etasje pr fløy. 
 

Sprinkler  

Generell orientering om sprinkleranlegget 

Hele bygget skal fullsprinkles. Det er parkeringsareal og teknisk rom i plan 01 (kjeller). I 

plan 1 og 2 er det bl.a. helsesenter, dagsenter, legekontor, apotek, drift etc og 

sengeromsarealer i plan 2 og 3. 

Sprinklersentral med plassering av to sprinklerventiler (alarmventiler) (kontrollventilsett) er 

planlagt plassert i plan 01 (Kjeller). Hver sprinklerventil dekker hver sin fløy med en 

stigeledning i hver sjakt. Sprinklesentralen må tilkobles egen separat vannledning fra 

kommunal hovedvannledning. Det vises til utarbeidet systemskjema som viser 

arealfordeling mellom etasjer og kurser. 

På grunn av lavt vanntrykk ved stor tapping i kommunalt ledningsnett som foreløpig er 

vurdert, må det installeres trykkøkningspumpe på sprinklerkursen. 

Sprinklerpumpearrangementet må plasseres i eget separat rom med EI60 brannskiller 

med adkomst direkte utenfra. 

Lover, forskrifter og standarder. 

Det henvises generelt til brannkonsept utarbeidet av Sweco Norge AS. 

Prosjektering og utførelse av sprinkleranlegget skal følge NS-EN 12845:2004+A2:2009 

«Faste brannslokkesystemer Automatiske sprinklersystemer Dimensjonering, installering 

og vedlikehold». 

 I sengerom/beboelsesrom og tilhørende rømningsveier som korridorer etc kan 

det sprinkles etter NS-INSTA 900-1:2013 «Boligsprinkler – Del 1: 

Dimensjonering, installering og vedlikehold». Boligsprinkling type 3. 

 

 Parkeringsarealer og tekniske rom i plan 01 (kjeller) 

Parkeringsarealene skal sprinkles etter ordinær fareklasse OH2. Tekniske rom 

sprinkles etter fareklasse OH3. 

Ved innkjørsel til garasjen må det vurderes om det kan være frostfare for vått 

sprinkleranlegg. Hvis frostfare må deler av sprinkleranlegget ved innkjørsel fylles 

med vann/glykolblanding, med nødvendig påfyllingsarrangement etc. 

 Helsesenter, dagsenter, legekontor, apotek etc 

Disse arealene skal sprinkles etter ordinær fareklasse OH1.  

Ledningsnett sprinkler  

Ledningsnett for sprinkleranlegg skal primært etableres på basis av godkjente 

stålrørsløsninger.  

Ledningsnett for sprinkleranlegget skal utføres med sorte smijernsrør med 

gjengeforbindelse og adusert fittings for dimensjoner opp til DN 50 og for større 
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dimensjoner skal røranlegget utføres i heltrukne stålrør med sveisede skjøteforbindelser 

eller andre godkjente mekaniske forbindelser. 

Armatur og utstyr for sprinkler  

Sprinklerventilene dvs. kontrollventilsettet skal tilfredsstille NS-EN 12259-2 Våtanlegg 

med alarmventil. 

Det leverte utstyret skal bestå av de komponenter som utgjør en komplett godkjent enhet 

inklusiv interne ledningsforbindelser og drensrør og skal omfatte: 

• Alarmventil for vertikal vannstrøm 
• Tømmeventil 
• Prøveventil for alarmfunksjonen 
• Trykkutjevningskammer 
• 2 stk. manometer med stengeventil for henholdsvis inn- og avgangsside av 

alarmventilen. 
• 2 stk. elektriske trykkbrytere med åpen kontakt for overføring av alarmsignaler til 

brannvarslingssystemet. 
• Nøkkelboks (nøkkelbryter) for testing av alarmer. 
 

Kontrollventilsettene skal tilkobles adresseenheter i brannalarmanlegget og anvises som 

sprinkleranlegget er utløst når alarmventilen er aktiv.  

Sprinklerhoder 

Sprinklerhodene leveres hvitlakkert inkludert dekkskiver hvor sprinklerhoder skal 

integreres i himlinger.  

Nedadrettede spray sprinklerhode benyttes for montering i himling. 

Oppadrettede spray sprinklerhoder benyttes for bl.a. montering i hulrom over himling, 

tekniske rom, parkeringsarealer, samt i lokaler uten himling. Det kan benyttes 

nedadrettede hvis plasshensyn m.h.p. høyder krever dette. 

Veggsprinklerhoder benyttes der dette er mest hensiktsmessig med hensyn til 

himlingsløsninger og romutforming som for eksempel i beboelsesrom. 

Sprinklerhodenes termiske følsomhet for senge-/beboelsesrom med tilhørende 

rømningsveier må være av type hurtigutløsende (Kvikk respons) og tilfredsstille kravene i 

NS-INSTA 900-1:2013. 

Tørrsprinklerhoder 

I frostutsatte områder eller rom som kjølerom, fryserom  og etc, benyttes 

tørrsprinklerhoder. 

Gasslukkeanlegg 

Det medtas alternativ slukking med gass for følgende rom i kjeller: 

- Serverpark (1 stk rom) 
- IKT-rom (1 stk rom) 
- Hovedfordeling (1 stk rom) 
- UPS-rom (1 stk rom) 
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34 Gass og trykkluft 

Det skal etableres sentraler for oksygen og medisinsk trykkluft. Anleggene skal sikre 

gassforsyning for omsorgssenteret uten noen fare for bortfall av gassen. 

Gassforsyningene til oksygen og medisinsk luft skal ha tre forsyningskilder; primær-, 

sekundær- og reservekilde. En forsyningskilde skal dimensjoneres stor nok til at den kan 

forsyne hele bygget når to kilder er ute av drift. Sentralene for oksygen og medisinsk luft 

blir utført med flaskepakker som forsyningskilde. Komplette gassentral er foreløpig 

plassert i kjeller, i Byggefase 2 og skal bestå av: 

- Tømmesentral 

- Stengeventil for distribusjonsnettet (låses i åpen stilling) 

- Samlerør med stengeventiler og retursperreventil 

- Høytrykkslanger med sikkerhetswire. 

- Festeanordning for gassflaskene 

- Sikkerhetsventiler med utløp (til det fri for oksygen) 

- Fastnøkkel og skilter 

- Gassalarm, pressostater, evt. trykkgivere. 

- Manometer og pressostater 

Det etableres hovedfordelingsnett som fører gassene frem til stabilisatorer som blir 

plassert nederst i sjakt og som reduserer trykket ned til driftstrykk. Herfra går gassen 

videre til trykkovervåkere. Det legges opp til en trykkovervåker i hver etasje. 

Trykkovervåkerne skal ha innkoblingsmulighet for reserveflasker og gi optisk og akustisk 

alarm ved trykkfall i anlegget, samt kommunisere med byggets SD-anlegg. Fra 

trykkovervåkerne føres gassen i korridor med avgreining til hvert forbrukssted. Det legges 

opp til stengeventilskap montert innfelt i vegg med mulighet for avstengning av hvert 

enkelt rom. Stengeventilskapene skal leveres med front av plexiglass og merkes med 

gasstype og betjeningsområde. 

Anleggene utføres i samsvar med anbefalinger gitt i NS-EN 737-3 og tilhørende tillegg 

NS-EN 737-3 / A1:2000 samt «Säkerhetsnorm för medicinska gassanläggningar – SIS 

HB 370, 2. utgave» 

Endelig plassering av gassentral må godkjennes av lokale brannmyndigheter. 

Medisinsk oksygen 

Det medisinske oksygenanlegget skal bygges opp med tre flaskepakker, hhv. en tosidig 

tømmesentral og en enkel tømmesentral som står i reserve for hverandre. Skifte mellom 

driftsside og reserveside skal skje automatisk for å sikre kontinuerlig gasstilførsel og uten 

at driftstrykket endres. Ved sideskift skal det gis signal til byggets SD-anlegg og til 

alarmtablå i gassentralrommet. Kvittering av alarmen skal kun skje når bytte av 

gassflasker er utført. Sentralen er plassert i kjellerplan. Alle utløpsledninger fra 

sikkerhetsventiler skal føres til det fri.  

Det må i detaljprosjekteringen og dimensjoneringen av forbruket påses at primærsiden og 

sekundærsiden dekker byggets gassbehov i totalt åtte døgn og reservesiden i minst to 

døgn.  

Medisinsk trykkluft, 4 bar 

Trykkluftsanlegget bygges opp som samme prinsipp som oksygenanlegget, men med 

seks flaskepakker. En to-sidig tømmesentral med to flaskepakker på hver side med 
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automatisk sideskift når den ene siden er tom, samt en en-sidig tømmesentral med to 

flaskepakker som står i reserve. Sentralen plasseres sammen med oksygensentralen. 

Ved sideskift skal det gis signal til byggets SD-anlegg. 

Det må i detaljprosjekteringen og dimensjoneringen av forbruket påses at primærsiden og 

sekundærsiden dekker byggets gassbehov i totalt åtte døgn og reserveseiden i minst to 

døgn.  

Det bør i detaljprosjekteringsfasen vurdere kompressorsentral som et alternativ. Fortsatt 

gjelder tre-sidig forsyningskilde (for eksempel to kompressorer og en flaskepakke). Man 

får en høyere investeringskost ved innkjøp av kompressorer, tank, tørke og filtere. Men 

man unngår leie av flasker og regelmessig flaskebytte. Forbruket ved senteret vil ikke bli 

høyt, så det bør gjøres en kostnadsanalyse på disse alternativene.  

 

Rørnett og utstyr 

Rørnettet til det medisinske gassanlegget skal utføres i kobber og være iht. gjeldende 

krav til medisinske gassanlegg på renhet og hardhet. Alt utstyr, armaturer, rørdeler etc. 

tilhørende de medisinske gassanleggene skal være CE-merket iht. Rådsdirektiv 

93/42/EØF om medisinsk utstyr. Dokumentasjon skal foreligge før montering. Rør og 

rørdeler av kobber skal være fri for forurensninger og avfettet. Rørene skal ha hardhet 

R290 og renhet som tillater 2,5 mg hydrokarbonforurensning pr m
2
.innvendig rørflate. All 

sveising skal skje med nitrogen som bakgass.  

Gassuttak skal utføres med en selvstengende ventil som stenger automatisk når 

utrustningen kobles fra. Uttakene monteres i el-kanaler (koordineres med 

elektroleveransen).  Gassuttakene skal merkes med type gass og med gassens 

fargekode, samt beskyttelsespropp. 

Det legges opp til et ringledningssystem som sikrer forsyning fra to sider.  

Anlegget skal trykk- og tetthetsprøves ut fra krav i SIS HB 370, 2. utgave. 

 

35 Prosesskjøling 

Prosesskjøling leveres som fjernkjølinga av Sognekraft AS.  
Temperaturnivå på kjølekurs er  10-15

o
C 

 
Det medtas prosesskjøling i følgende rom: 
 
Kjeller: 
Hovedtavlerom Østfløy   3 kW 
024 Hovedtavlerom:   5 kW 
023 UPS og nødlys:  15 kW 
022 UF-kjeller:  5 kW 
021 Svakstrøm div:  8 kW 
011Svakstrøm IKT:  25 kW 
Hovedtavle Vestfløy:  3 kW 
Datarom Serverpark:  15 kW 
 
Plan 1: 
131 IKT   7,8 kW 
145 IKT   7,8 kW 
181 Kjølt avfallsrom  10 kW 
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182 Urent kjølt lager  2,5 kW 
183 Organisk avfall  2,5 kW 
171 Uren 1   5 kW 
175 Uren 2   5 kW 
136 Kjølt avfall  1 kW 
138.1 Kjøl   2,0 kW 
138.2 Kjøl   2,0 kW 
138.3 Kjøl   2 kW 
133.4 Frys   2,5 kW 
133.3 Frys   2,5 kW 
 
Plan 2: 
233 IKT   7,8 kW 
235 Ureint   5 kW 
296 IKT   7,8 kW 
 
Plan 3: 
333 IKT   7,8 kW 
335 Ureint   5 kW 
352 Vaskeri   12 kW 
384 IKT   7,8 kW 
387 Ureint   5 kW 
  
Totalt prosesskjølebehov:  ca 200 kW 
 
 
Det legges opp til redundant kjøling for utvalgte kritiske rom i kjeller. 

 011 Svakstøm IKT023 UPS og nødlys 

 Datarom serverpark 
 
I disse rommene legges det opp til nettvannskjøling som backup. 
 
 
For rom med temperaturkrav ≥ 20 °C vil det bli benyttet fancoils som blir kjølt direkte med 
frikjølingskursen.  
 
For rom med krav til lavere temperatur (avfallsrom, frys og kjøl), vil det bli benyttet 
vannkjølte kondenseringsaggregater. Av miljø og energimessige hensyn har det blitt 
vurdert muligheten for å benytte CO2 som kuldemedium, men på grunn av små effekter 
ble det ikke vurdert som økonomisk forsvarlig. Det er ikke bestemt hvilket kuldemedium 
som skal benyttes for disse enhetene, men det skal tilstrebes bruk av medier med lavest 
mulig GWP verdi og som ikke står på noen utfasingslister. For de kjølerommene med 
hensiktsmessig plassering, vil man gjenvinne varmen fra kondensatorene til forvarming 
av tappevann. 
 
For rom 022 UF-kjeller og 023 UPS og nødlys, er det planlagt og benytte dataromskjølere 
med integrert backup-løsning. De vil da normalt benytte frikjølingskursen. Dersom denne 
ikke er tilgjengelig, vil de benytte nettvann, mot en vannkjølt kondensator med 
vannspareventil. For serverrommet er det foreslått inrow rackkjølere. Dersom disse ikke 
er tilgjengelige med integrert backup-løsning vil man måtte installere to kjølere. 
 
Det skal installeres vannbehandlingsanlegg i hovedkursen for kjøleanlegget. 
Vannbehandlingsanlegget skal sørge for fjerning av luft, smuss og magnetitt. 
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36 Luftbehandling 

Luftbehandlingsanleggene er en stor del av inneklimaanlegget, og vil i den varmeårstiden 
bidra til å opprettholde ønsket temperatur ved at tilluften kan kjøles ned ved behov.  

 
For informasjon mht. luftmengder vises til vedlagte luftmengdeskjema. 

 
Det monteres 8 stk aggregater. Disse aggregatene vil dekke følgende områder : 
 

System 
nr. 

Areal Luftmengde 
m

3
 /t * 

Ventilasjons 
prinsipp 

360.001 Plan 1 Vestfløy 
og kjeller 

13 000 VAV 

360.002 Plan 2 og 3 
Vestfløy 

19 000 CAV 

360.003 Storkjøkken 4 000 VAV 

360.004 Parkering 
vestfløy  

6 000 CAV 

360.005 Plan 1 og 2 
Østfløy 

23 020 VAV 

350.006 Plan 3 Østfløy 8 460 CAV 

350.007 Kjølte 
avfallsrom i plan 
1, Østfløy 

1 000 CAV 

350.008 Parkering 
Østfløy 

4 500 CAV 

  
* Aggregatene er dimensjonert for 100 % samtidighet.  
 

Aggregatene 360.001, 360.002 og 350.007 har felles avkast med jethette over tak i 
utvendig sjakt i akse A-18. 360.001 og 360.002 har felles inntakskanal i samme sjakt, 
men denne avsluttes med rist i sjaktvegg. 360.007 har inntak rett ut fra kjølt avfallsrom i 
plan 1, skjult bak trapp. 
 
Aggregatene 360.005 og 360.006 har felles utvendig inntak i egen sjakt ved trapp i akse 
Q-17. Inntakskanalen avsluttes med rist i sjaktvegg. Disse aggregatene har også felles 
avkast. Det legges opp til utvendig avkasttårn plassert i parkeringsareal på østsiden av 
Østfløy. 
Det legges opp til utvendig, nedgravd kanalføring fra teknisk rom i kjeller og til 
inntak/avkasttårn. 
 
Aggregatene 360.003 og 360.004 har felles inntaksrist i utvendig sjakt i akse 1-D. Avkast 
fra disse aggregatene legges til separate jethetter over tak i samme sjakt. 
 
Aggregat 360.008 har egen inntaksrist i utvendig sjakt i akse Q-17. Avkast legges til 
jethette over tak i samme sjakt. 
 
På skjemaer for varme og kjøling er det lagt opp til egne kjøle- og varmebatterier for 
sustem 360.009. Dette er et fremtidig ventilasjonsaggregat for byggefase 2, Rørføringer 
dimensjoneres store nok slik til en slik utvidelse. 
 
Inntaksrister plasseres generelt for å unngå kortslutning, og dimensjoneres med hastighet 
≤ 1,5 m/s for å unngå snø- og vanninntrenging. Kammer for inntak vil ha sluk og 
varmekabler, og utformes slik at det blir god avstand til inntaksfiltre.  

 
Ventilasjonssystem 
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Luft tilføres de ulike arealer etter omrøringsprinsippet. Vinterstid tilføres luften isotermt, 
mens den ved behov på sommertid tilføres svakt nedkjølt (19ºC). I kontoretasjer kan det 
bli nødvendig å senke tillufttemperaturen til 17

o
C på sommerstid. Det legges opp til en 

noe høyere tilluftstemperatur i beboeretasjene (23
o
C) 

 
Hver etasje forsynes i hovedsak av luft fra ett ventilasjonsaggregat. Det vil si at det vil 
være lik tilluftstemperatur i hele etasjen. Eksempelvis vil det da bli lik tilluftstemperatur i 
hele beboeretasjen. Møterom og kontorer i denne etasjen vil da få samme 
tilluftstemperatur som beboerrom, og dermed også lik operativ temperatur.  
 
 
Styring av ventilasjonsanlegg – type føler: 
Alle ventilasjonsanleggene er balanserte, og utrustet for mengderegulering. Dette 
innebærer at alle vifter frekvensreguleres og styres mot ønsket behov og ved at man :  

 

 Rom med variabel personbelastning inntil 4 personer: temperatur og 
tilstedeværelse 

 Rom med variabel personbelastning > eller lik 4 personer: temperatur, 
tilstedeværelse og CO2 

 I arealer med spesialavtrekk/spesialventilasjon vil det være forriglinger som 
sørger for å opprettholde korrekte trykk-og luftmengde forhold i rommet. Dette 
gjelder ikke kjølte urene rom som vil ha et svakt undertrykk hele tiden. 
 
 

I dusjrom monteres fuktføler som overstyrer tilstedeværelsesføler ved for høy fuktighet. 
Alle våtrom skal ha undertrykk.  

 
Hovedføringsveier og sjakter er vist på vedlagte planer.  

 
Det er ikke planlagt noen form for befukting eller avfukting i anlegget.  

 
I en del arealer er det behov for separate avtrekk. Disse vil bli ført til det fri. Rommene vil 
få undertrykk i forhold til omgivelsene, og hovedavtrekk fra rommet / rommene går inn i 
det normale avtrekket for bygget. Egne avtrekk er planlagt for følgende arealer: 
 

Kjøkkenområder (ikke storkjøkken) Egne avtrekkshetter over komfyrer 

Medisinrom korttid  Avtrekksskap m/ motorisert lukestyring. 

Øvrige medisinrom  Punktavsug 

Urene kjølte rom  Separat avtrekk som opprettholder et svakt 
undertrykk i rommet. 

Frisør Punktavsug 

Fotpleie Punktavsug 

Blanderom Punktavsug  

Gasssentral Nødavtrekk. 

Lab Avtrekkskap m/ motorisert lukestyring 

Vaskeri Tørketromler må ha egne luftinntak.  Dette 
avklares med leverandør i detaljprosjektet. 

 
 

Aggregatene leveres med integrert luftmengdemåling og innebygd automatikk.  
 

37 Komfortkjøling 

Det er utført inneklimaberegninger for de mest utsatte rom. Det har da vist seg at selv ved 
bruk av utvendig solavskjerming vil den operative temperaturen ligge under 26

o
C. 

Se eget notat om inneklimasimulering vedlagt. 
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For å tilfredsstille kravet til operativ temperatur vil tilluften ved behov bli kjølt ned til om lag 
19ºC i beboeretasjer og ca 17

o
C i kontoretasjene. 

 
Rørnett for kjøleanlegget vil bli bygd opp på samme måte, og med de samme kvaliteter 
som varmeanlegget. Unntak her er at man benytter isvannsrør av komposittmateriale, 
f.eks. plastmantlet aluminiumsrør (Alupex).  
 
Komfortkjøling leveres som fjernkjøling av Sognekraft AS. 
 
Alle aggregater med unntak av aggregater for kjølt avfallsrom og parkeringarealer vil få 
montert kjølebatterier. 

 

38 Vannbehandling 

Det legges opp til bruk av Anodix legionellasikring i bygget. Denne enheten plasseres på 
kaldtvanninntaket og renser alt vann som tilføres bygget. På denne måten unngås det 
oppblomstring av legionella. Anbefaler i tillegg en varmtvannstemperatur på 60 °C på 
rørledning for VV / VVC. 

 

39 Andre VVS-installasjoner 

Det medtas ventilering av heissjakter over tak. 

Brannvesenet ønsker tørrbrannopplegg i bygget. Dette må vurdere i detaljprosjektet 

Garderober i parkeringskjeller Øst skal bygges om. Det forutsettes at nye installasjoner 

tilknyttes eksisterende anlegg i bygget. 

To stykk ventilasjonstårn står i dag plassert mellom Skulevegen 7c og Skulevegen 7b. 

Disse må flyttes da de kommer i konflikt med nedkjøring til nybygg. Dette løses i 

detaljprosjektet. 
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40 Elkraft 

40 Elkraft generelt 

Kapittel 4 er utarbeidet av rådgivende ingeniør elektro (RIE) og etterfølgende utredning er 

basert på konklusjoner i møter i prosjekteringsgruppen (PG), møter med brukere, 

avklaringer på e-post og forutsetninger/anbefalinger/forslag fra PG/RIE i beslutningsplan, 

samt relevante normer og forskrifter, som bl.a. NEK-700:2012, NEK-400:2014 og FEL, 

samt TEK-10, og NS-11001:2009 vedr. universellutforming. Øvrige normer og standarder 

som legges til grunn for videre detaljprosjektering nevnes i de respektive underpostene. 

Anleggene må tilpasses ved eventuelle endringer i disse lover og krav som vil gjelde for 

bygget. Alle produkter skal være CE-merket. 

 

Redegjørelse for vurderinger av elektrotekniske anlegg 

Det henvises til de respektive poster i denne rapporten. 

 

Ambisjonsnivå elektrotekniske anlegg 

Generelt beskrives kvalitetsnivået som en god med fleksible/utvidbare løsninger og 

tilpasset prosjektets ulike brukssituasjoner. 

Det tilstrebes å oppfylle alle funksjoner ved bruk av standard materiell og løsninger, slik at 

totaløkonomi ivaretas og normale leveransetider kan overholdes. 

 

Merking 

Statsbygg TFM system tilpasset bygget. 

Det benyttes et enhetlig tverrfaglig merkesystem benyttes for alle fag. 

Eks.: +7B=433.100-KW012 

+7B: Bygg (Skulevegen 7B) Eventuelt kommunens system 

=433.110: 3 første siffer bestemmer anlegg (Underfordeling) 

3 siste siffer bestemmer løpenummer: 

Etasje (1) 

Sjakt (1) 

Siste løpenummer (0) 

-KW012: Bokstaver er kode som finnes i TFM, se Statsbyggs nettside. 

 3 siste siffer er løpenummer. 

 

SHA 

Ved valg av løsninger og gjennomføringen av prosjektet vektlegges hensyn til sikkerhet, 

helse og arbeidsmiljø. 

Stikkordsmessig nevnes: 

 Lavt energiforbruk. 

 Produktvalg som tilfredsstiller krav vedrørende EMC. 
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 Valg av belysningsutstyr mht. blendingsforhold, flimmer, stråling m.v. 

 Tilstrebe bruk av halogenfritt utstyr. 

 Forhindre nedstøving av komponenter og utstyr. 

 Forhindre farefullt arbeid og driftsforhold. 

Lover som kan ha innvirkning på el. anleggene som arbeidsmiljøloven, 

arbeidsplassforskriften, lov om miljørettet helsevern m.v. ivaretas. 

 

41 Basisinstallasjon for elkraft 

Bæresystemer 

Bæresystemer og føringsveier dimensjoneres mht. fleksibilitet for senere 

omgjøringer/suppleringer av kabelinstallasjon. 

Det legges videre vekt på separasjon av elkraft og teletekniske føringer. 

Det vises til vedlagte føringsveitegninger. Det forutsettes kabelbro i 2 høyder i korridorer 

der det er skissert en hovedtrasé. I garasje er det hovedsakelig egne kabelbroer for 

teleanlegg fra diverse svakstrømrom. Der det benyttes felles bro, monteres skilleplate. 

Primærføringer etableres som horisontalføring med kabelbroer i korridorer, tekniske rom 

og P-Hus. Det etableres rør i grunn mellom tavlerom og IKT-rom i kjeller som avsluttes i 

gruber med stål lokk i respektive rom, se tegning. 

Vertikale føringsveier etableres gjennomgående ved siden av underfordeling i tavlekott, 

samt i tekniske rom tilpasset rommets installasjoner. 

Branntekniske forhold i rømningssoner ivaretas, samt opprettholdelse av 

brannklassifisering ved kryssing av brannskiller. 

Reserveplass på broer skal være 30 %. 

Det skal være kanal vertikalt på hver side av vindu i sengerom. I kontorer, møterom og 

grupperom benyttes kanaler av type med egne rom for elkraft/tele horisontalt under vindu. 

Bokser i yttervegger skal unngås. Grenstaver benyttes der det er nødvendig. 

Der det ikke er mulig med innfelt utstyr i vegger benyttes vertikale kanaler med innfelte 

bokser. Det skal ikke være skjultanlegg som forringer lydkravet i vegger, og det skal 

derfor benyttes lydbokser i delevegger, samt at bokser skal side forskyves (ca.600mm). 

Sengeromskanaler med integrert sengelampe tilpasset bruk i sykehjem/sykehus 

etableres i sengerom og ved undersøkelsesbord i legekontorer etc. 

Jording 

Det etableres fundamentjording som systemjording. Eksisterende ringjord tilknyttes også 

ny hovedjordskinne. Det benyttes termittsveising og spunt tilkobles som jordelektrode. 

Hovedjordskinne (ekvipotensialskinne) opprettes i hovedtavle. Skjerm i stigeledninger 

benyttes som fremføring av jordpotensial til underfordelinger. 

I tillegg skal det være utjevningsforbindelse og jordtilknytning til alle utsatte anleggsdeler, 

samt til vann/avløp. Krav til overgangsmotstand 1M ohm ivaretas. 

Anlegget utstyres med overspenningsvern i form av grov- og mellomspenningsvern. Det 

monteres multi-instrument for registrering strøm, spenning, jordfeil og utløst 
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overspenningsvern m.v. Kombivern med utløsning ved jordfeil, benyttes for utgående 

kurser. 

Bygget ligger i sone AQ1 hva tordenværsaktivitet angår. Dvs. ”ubetydelig”. Det er slik at 

store byggmasser er de mest utsatte for lynnedslag da de er dominerende i et tettbebygd 

område i tillegg til byggets høyde. Lynavlederanlegg anbefales som en del av 

beskyttelsestiltakene i bygget for å forhindre svikt i drift både ved normal- og reservekraft. 

På kabelbroer skal gjennomgående 50qmm Cu-leder legges med tilkobling til hver bro-del 

og øvrige utsatte deler. Jording av gulv i IKT-rommene etableres. 

 

42 Høyspent forsyning 

Netteier er Sognekraft. Trafostasjon med 2 stk trafoer etableres i 7A ved eksisterende 

trafostasjon. Det forutsettes en ny 1250kVA trafo for nybygget og 800kVA for elkjel. 

 

43 Lavspent forsyning 

Inntaksledninger 

Det legges nye inntakskabler fra grøft/OPI-kanal utendørs. Sognekraft har gjort 

forberedende arbeider og ledninger fra OPI-kanal til hovedtavle legges frem når 

byggegrop og tavlerommet står klart. 

Nytt inntak dimensjoneres i hht effektbudsjett, se vedlegg RIE-V 

Distribusjon av kraft vil skje med systemspenning 400V TN-S, 5-ledersystem. 

Stigeledninger 

Det legges egen stigeledning fra hoved- eller gruppefordeling til hver underfordeling som 

dimensjoneres for 30 % reserve. Hver underfordeling forsynes med normal- reservekraft, 

samt at alle underfordelingene også skal forsynes med UPS-kraft. 

I tillegg kommer stigeledninger for drift-tekniske anlegg som ventilasjonsaggregater, 

andre VVS anlegg og lignende, samt øvrige stigeledninger for drift, kjøkkenvirksomhet, 

annen virksomhet, m.v. 

Stigeledninger for heis legges frem med jordkabel i samme kabel. Jordkabel skal ivareta 

EMC krav (minimum 10qmm) og kabel må være av funksjonssikker type eller ha 

funksjonssikker forlegning med rør i grunn direkte fra hovedfordeling til heissjakt. 

Stigeledninger legges med en kabeldiameters avstand på bro og dimensjoneres deretter. 

For å begrense bruken av halogenmaterialer i bygget skal stigeledninger fortrinnsvis 

være av type IFSI eller tilsvarende og type BFSI der det er påkrevet eller anbefalt. 

Hovedfordelinger 

Det skal være 2 stk hovedfordelinger i bygget, samt 2 stk gruppefordelinger i kjeller. 

Hovedfordelingene blir forsynt fra hver sin trafo og er plassert i felles hovedtavlerom. Alle 

avganger skal ha justerbare effektbrytere. IP grad tilpasses rom miljø. 

Hoved- og gruppefordelingene bygges som modulbasert prefabrikkert tavle i hht. 

FEU/FEL, NEK-439 og tavlenorm EN-61439. Det forutsettes formfaktor 2b. 

Hovedfordeling (HF1) for bygget forsyner byggets underfordelinger og er plassert i kjeller. 

Hovedbryter antas å være 1800A. Gruppefordelingene forsynes også fra HF1. Byggets 

inntak fra grøft ute, er plassert i hovedtavlerom og er også forsynt med generator- og 



  

 

 

43 (71) 

 
SWECO, : FORPROSJEKT  SHOS, 31.10.2014  

 

 

PJ s:\oppdrag\lys\162\34799001 sogndal omsorgssenter - forprosjekt\08 rapporter\rapporter\forsprosjektrapport \347990 forprosjektrapport 141031.docx  

 

 

UPS-kraft (prioritert kraft), det vises til post 46. Omkoblerautomatikk plasseres der det er 

hensiktsmessig, for eksempel i hovedtavle. 

Hovedfordeling (HF2) for elkjel med antatt hovedbryter på 1100A, er plassert i samme 

rom som HF1. Det er mulig å dele opp rommet for å skille tavlene mht betjening/tilkomst.. 

Det er eget inntak for HF2 fra grøft ute. HF2 kan også forsyne trykkpumpe for sprinkel 

ved vanninntak i kjeller med back-up strøm, men det må gjennomføres en risikovurdering 

for å avklare sikkerheten vedrørende sprinkelpumpe med brannrådgiver og RIV. Det 

anbefales pluggbar fordeling. 

Fordelinger må seksjoneres mellom sakkyndig og usakkyndig betjening hvis det er aktuelt 

å plassere slike fordelinger i felles rom. 

Plass for utvidelser 30 %. 

Tavlene utstyres med måleranlegg. Nettanalysator, overspenningsvern og 

jordfeilovervåking for TN-anlegg monteres i tavle. 

Det benyttes felles måleranlegg og seriemåleranlegg tilknyttet SD-anlegget via bus-kabel. 

 
Gruppefordelinger. 
Utføres som hovedfordelinger. 
 

Underfordelinger 

Utføres som prefabrikkerte og typegodkjente kapslede tavler/skap for usakkyndig 

betjening i hht NEK-439 montert i bygningsmessig kott med brannkrav. For generell 

forsyning monteres 4 stk underfordelinger i hver etasje og kjeller for å ivareta kabling med 

normalt tverrsnitt mht tilkobling av utstyr tilpasset dette. Hver fordeling utstyres med 

justerbar effektbryter som hovedbryter og overspenningsvern. For utgående kurser 

benyttes kombivern med jordfeilbryter med unntak av kurser for teknisk utstyr med 

sakkyndig betjening. Jordfeilbrytere med selvtestfunksjon anbefales. Det føres frem 

stigeledninger for normal- og reservekraft til alle underfordelinger. Kurssikringer for UPS 

utføres som pluggbare vern der det er behov, og det legges frem felles stigeledning i hver 

sjakt. 

Reserve: 10 % automatelementer og rekkeklemmer, samt 30 % belastnings- og plass i 

prefabrikkert skap. 

Styre- og automatikkskap produseres som Beckhoff eller tilsvarende. 

Kursopplegg 

Nytt kursopplegg for lys, drift og virksomhet skal være delt opp slik at funksjoner og 

samtidighet blir ivaretatt. Kursopplegget føres åpent frem på kabelbroer i tekniske arealer 

og skjult over himlinger i korridorer m.v. og det vises til tegning for føringsveier som viser 

hovedtraseer. Der det er mulig vil anlegget bli utført som skjult røranlegg i vegg, over 

himling eller i installasjonskanal. Kursopplegg for lys monteres på egne kurser adskilt fra 

stikkontaktkurser m.v. Det benyttes spesialkabling for å ivareta funksjoner for VVS 

automatikk som bla.a frekvensomformere osv. 

For nødlys benyttes egne kurser fra batterisentral og der det er påkrevet skal det legges 

frem kurser med funksjonssikker kabel. Konferer brannrapport og post 33 for sprinkling. 

Styring av nødlys skal være delt opp sonevis og det benyttes spenningsovervåkning på 

kurser for lys i hver underfordeling. Kursopplegget fordeles separat for drift og virksomhet 

for å ivareta energimåling av tekniske anlegg, forskjellige brukere, leietaker og systemer. 
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Over systemhimlinger og der det ellers er hensiktsmessig, bør det benyttes hurtigkabel 

for lys med Linect tilkobling for belysningsutstyret eller ledning fra utstyret. 

Stikkontaktuttak for drift og virksomhet omfatter for eksempel: 

- Generelle uttak for rengjøringsmaskiner etc. i alle rom. 

- Arbeidsplasser utstyres med 6 stk uttak, hvorav 2 stk for data på separat kurs. 

- Sengeromskanaler utstyres med 4 stk uttak for normalkraft og 2 stk uttak for 

reservekraft. 

- Uttak ved ladestasjoner tilpasset innredning. 

- Ladestasjoner for elbiler i P-Hus 32A 3-fas, 2 stk i søndre og 2 stk i nordre. 

- Uttak for kjøkken- og kantineutstyr i hht spesifikasjoner fra kjøkkenleverandør. 

- Uttak for kontormaskiner. Kopimaskin skal tilkobles egen dedikert kurs. 

- Uttak for diverse sentralutstyr. 

Generelt benyttes 16A kurser for stikkontaktuttak med unntak av utstyr som krever mer. 

Det anbefales fast tilkobling til viktige sentraler som ikke har nødstrøm. 

Det skal være styring og kursopplegg for varme- og kjølesystemer. 

 

44 Lys 

Belysningsutstyr 

Belysningsanlegget planlegges og utføres i hht NS-EN 12464-1 og Lyskultur veiledning til 

denne (Luxtabell), samt NS11001-1:2009 (Universell Utforming). 

Der det er avvikende krav i NS-EN 12464 og NS 11001 skal NS-NS 11001 gjelde. 

Type og plassering velges slik at belysningsstyrke, jevnhet og blending ligger innenfor de 

angitte krav. Det skal være valgfri lystemperatur 3000/4000K som velges i byggefase. 

Armaturer monteres enten innfelt, direkte i tak eller nedhengt fra tak, samt på vegg. 

I korridorer skal belysningen være et ledende element i vandreruten som «leder» 

beboerne fra de private rommene til stue eller kjøkken, og utføres som lysrenne eller 

lignende. Lysrennen skal også belyse rekkverk i korridor. Himlingskonstruksjon må 

tilpasses for å få en helhetlig og estetisk god løsning. I tillegg må det suppleres med 

annen belysning i korridor. Lys inn i trappetrinn etableres. Lys inn i trappetrinn etableres. 

I sengerom skal det i tillegg til takmontert belysning, være veggmontert belysning med 

tanke på ansiktsgjenkjenning og trivsel, samt at lyset skal tilpasses eldre med for 

eksempel godt lys inn i skap og lignende. 

Integrert sengelampe og integrert opplys i sengeromskanal vil være godt supplement for 

lys rundt sengen i fbm pleie etc. i tillegg til generelt lys. Opplys gir indirekte blendingsfritt 

lys til rommet via vegg/tak. Integrert nattlys for orientering av kanalens funksjoner. 

Det skal være nattlys som en del av allmennbelysningen i alle fellesrom, transportsoner 

og egne lamper ved gulv i sengerom. 

Det benyttes armaturer med LED der det er funksjonsmessig mulig, men der det benyttes 

lysrørsarmaturer leveres de med elektronisk forkoblingsutstyr og T5 lysrør. Valg av 
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armatur, avskjerming, montasje skal tilpasses arealets utforming, miljø, funksjon og de 

arbeidsoppgaver som skal utføres. Det benyttes generelt innfelt utstyr i himlinger. 

Effektbelysning plasseres i samarbeid med arkitekt, for eksempel i kantine, stue/opphold, 

venterom og sosiale soner. 

Det tas spesielt hensyn til energisparende utstyr og standardisering av lyskilder. I 

områder utenfor undersøkelsesområder tilstrebes det lavt effektforbruk. 

For øvrig planlegges belysningen mht eldre, som bl.a. i oppholdsrom/stue og sengerom 

med bad. Lys for renhold i utsatte rom oppgraderes slik at hygiene blir ivaretatt på best 

mulig måte. Arkitektur/rommiljø til grunn for planleggingen av belysningsanlegget forøvrig. 

Lysberegninger er foretatt med vedlikeholdsfaktor 0,7 og refleksjonsfaktorer som følger: 

Himling/tak Vegg Gulv 

75 RF 50 RF 25 RF 

 
Lysberegninger for typisk sengerom, bad, stue/opphold og kjøkken, typisk kontor, 
møterom og utstyrsrom er utført. Beregningene er ikke vedlagt rapporten, men er gjort 
tilgjengelig på prosjekthotellet. 

 

Lysstyring 

Belysningen skal i kommunikasjonsområder og andre sentrale områder styres på tid med 

nattsenking utenfor pasientenes daglige rutiner. For øvrig styres lyset med 

tilstedeværelsessensorer via sykesignalanlegget og lysstyringsanlegget, samt med 

brytere for et overordnet lysstyringssystem. 

Øvrige rom skal ha lokal styring med tilstedeværelsesdetektor eller bryter av/på der det er 

hensiktsmessig. Alle armaturer med unntak av armaturer i underliggende rom skal ha 

forkobling for dimmemuligheter. Det benyttes DALI. 

Lys på bad skal ikke dimmes mht hygiene, men deles i soner for tilpasset lys om natten. 

Soneinndeling av lys i sengerom, møterom, kantine og kontor med undersøkelsesbord. 

Det forutsettes å bruke adresserbart styre-/bus-system for lys av type KNX (tidligere EIB). 

Det vises til kap.56 for videre beskrivelse av automatikksystemet KNX. 

 

Nødlys 

Det planlegges for et sentralisert nødlysanlegg med sentral overvåkning og adresserbart. 

Batterisentraler plasseres i kjeller og kjøling av rommene blir ivaretatt mht batteriene. 

Sentralisert anlegg anbefales ved bygg av denne størrelse. Dette forenkler 

driftspersonalets arbeid mht kontroll, vedlikehold og dokumentasjon. 

Følgende krav for nødlysanlegg ligges til grunn:  

- TEK 10 og NS 11001 (Universell utforming). 

- Krav fra brannrådgiver. 

- Anlegget skal være iht. NS-EN 1838 og basert på krav i nasjonale forskrifter, NS 

3926-1:2009, NEK-EN 50171, 50172 og 50272-2. 

- Lyskulturs publikasjon nr.7 legges til grunn for planleggingen. 
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Der det stilles krav til ledesystem med etterlysende materialer som krever opplading med 

kunstig belysning, skal egnede lyskilder og løsninger vurderes av RIE med leverandørens 

utstyrsspesifikasjoner. 

Nødlysarmaturer skal ikke integreres i allmennbelysningen/nattlyset, men utføres som 

separate armaturer godkjent i hht gjeldende standard NEK-EN 50171, 60598-1 og 60598-

2-22. Alle armaturer baseres på nyeste teknologi med LED lyskilde. 

For rømningsstrategi vises til brannkonsulentens rapport og tegninger. 

 

45 Elvarme 

Generelt 
Byggets grunnvarme er basert på vannbårent gulvvarmesystem med sentralvarme fra 
Sognekraft i kombinasjon med el-kjel. Det benyttes vannboren gulvvarme i beboerrom 
med bad, og styres i 2 soner. For varmestyring vises det til post 56. El-kjelen forsynes fra 
egen 400V trafo plasser i nabobygg 7A, men sprinkelpumpe kan for eksempel også ha 
backup-forsyning fra denne trafoen eller fra 230V-trafo for 7A/7C. Det henvises til post 32 
for vannborene varmeanlegg. Tappevann utført med sirkulasjon, slik at det ikke er behov 
for varmekabel på rørstrekk. 
 
Varmekabel 
Det benyttes på enkelte steder der vannboren oppvarming ikke er økonomisk forsvarlig 
eller umulig/ugunstig pga andre forhold eller backup-varme for vannboren varme. 
 
Varmeovner 
Heissjakter med yttervegg skal ha elektriske varmeovner, samt at RIE anbefaler elektrisk 
oppvarming i form av frostsikring i tekniske rom der det virker nødvendig. 

Spedbarnsavdeling skal ha tilleggs oppvarming med stråleovner på vegg ved tak og lokal 

styring. 

46 Prioritert kraft 

Bygget forsynes med reservestrøm til de viktigste anleggene for å holde bygget i drift 

under strømbrudd og UPS-strøm for å ivareta avbruddsfri strøm til viktige og sårbare 

systemer som IKT-anlegg, styresystemer og dørautomatikk for rømning. 

Reservekraftaggregat 

Drivmaskin skal tilfredsstille krav i hht. ISO 8528-2. Aggregatet skal ha gjentatte 

automatiske forsøk på å starte og krav til oppstart innen 15 sekunder. 

Reservestrømaggregatet skal forsyne heiser, IKT-, belysnings-, brannalarm-, nødlys-, 

sykesignal-, innbrudds- og adgangskontrollanlegg, samt prioriterte stikkontakter i 

sengeromskanaler og andre utvalgte stikk som for eksempel PC i vaktrom. Det legges 

ikke opp til full belastning på sengerom og antar at det ikke vil overstige 6kW for 57 rom 

eller 10kW for 95 rom som i begge tilfeller utgjør 300W for ca. 30% av rommene. 

Vedlikeholdsstikk skal også kunne legges inn med vridebryter, ved behov for 

generatorkraft. Lysstyring og øvrig styresystem for eventuelt varme- og kjøling som skal 

opprettholdes under strømbrudd skal også forsynes med reservekraft. Prioritert strøm til 

kjøling vil gjelde utvalgte kritiske rom. Varmeanlegget anses ikke som kritisk i en tidlig 

fase og elkjel er derfor ikke prioritert, men kan kobles inn ved omprioritering eller tilkobling 

av ekstern generator utendørs. Det tilrettelegges for tilkobling av generator i fbm 

påfyllingsplass for diesel. Det er satt av plass til kapslet aggregat i størrelse ca.550-

800kVA innberegnet 25% reservekapasitet. Aggregatet som benyttes skal ivareta de 

behov sykehjemmet og øvrige brukere har. Derfor må byggherre kvalitetssikre anbefalt 
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størrelse på aggregat (tilsvarende avsatt plass). Det må være avlesning av aktuelle 

effekter for å kunne legge inn eller omprioritere forbruket. Det er kun nybygget som 

tilknyttes dette aggregatet. 

Aggregatet har innebygget dagtank og tilkobles ekstern tank plassert ute under bakken. 

Dagtanken vil være på ca.1000 liter, mens lagertank bør være på minst 3000 liter. Det 

forutsettes at lagertanken skal ivareta minst 24 timer drift ved 100% belastning. 

Aggregatet skal ha lydkapsling. Rommet er plassert i kjeller og det er planlagt area 

utenfor slik at luft kan transporteres inn og ut av rommet hvor innervegger må isoleres på 

lik linje som yttervegger. Eksos føres i rør ut på tak via ventilasjonssjakt. 

Avbruddsfri strømforsyning (UPS) 

For IKT-anlegg og styresystemer som for eksempel lysstyring. Det er også aktuelt å 

levere UPS-strøm til utvalgte kurser i bygget, som bl.a. PC i vaktrom og SD-anlegg. 

UPS antas og måtte ha størrelse ca.180-200kVA innberegnet 25% reservekapasitet. Det 

skal etableres skilletrafo. Redundant UPS er opsjon og det er avsatt plass i UPS-rommet 

som er eget rom vegg a vegg med hovedtavlerom. Batteritid skal være 30 minutter ved 

75% belastning av totalt UPS kapasitet (ca.120kW) for å kunne kjøre ned serverpark og 

lignende dersom aggregatet ikke starter innen 5 minutter. Det er kun anleggene i 

nybygget som blir dekkes av denne UPS. 

Totalt sett for byggets nødstrømanlegg kan det være mest hensiktsmessig med lokale 

UPS-forsyninger for strøm til automatiske dører i rømningsveier. Funksjons- og driftssikre 

forhold er vurdert slik at gruppeskift, testing og vedlikehold av slike enheter kan være 

forsvarlig og for eksempel en del av serviceavtale i fbm brannsikkerhet for øvrig. 

UPS tilknyttes SD-anlegget. 
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50 Tele og automatisering 

Svakstrømsanleggene skal etableres som separate standalone anlegg. Det skal leveres 

komplette, fullverdige og skalerbare. Det vil være opplæring av brukere. 

 

51 Basisinstallasjon for tele og automatisering 

Generelt/EMC 

Føringsveier for teletekniske anlegg er beskrevet i kap.41. Krav til elektromagnetisk 

skjerming i hht. EMC direktiv, NS-50173 og forskrift om elektrisk utstyr legges til grunn for 

utførelse. I tillegg skal anbefalinger i NEK-700 etterfølges der det er mulig. 

Tele-/datafordelinger 

Det etableres følgende struktur for IKT-anleggene i hht NEK-700. 

Hovedfordeler (HF): 

Består av Sogndal kommunes serverpark/datasentral og er plassert i kjeller 

under kantinekjøkken. Inntakskabler fra offentlig nett termineres i HF som 

er sentralfordeler for kommunens anlegg. 

Bygningsfordeler (BF): 

IKT-rommet er plassert i kjeller og består av nettverksutstyr for å ivareta 

plassbehov for distribusjon av kommunikasjonssignaler fra HF og vil være 

sykesignalanleggets- og nybyggets hovedsentral. Dette rommet vil også 

være EF for spredenettet i kjeller. 

Det vises til topologiskjema for tele/data for kommunikasjon mellom sentraler og 

plassering av disse. 

I HF og BF er det plass for aktivt nettutstyr, switcher m.v. Samt plass for servere m.v. i 

hht kommunens krav. Det benyttes gass slukkeanlegg i disse rommene. 

Etasjefordeler (EF): 

Det er 2 stk etasjefordelere i plan 1, 2 og 3. For anlegg i kjeller benyttes 

BF-rom. Det er satt av plass til 2-3 rack i rommene, men arealer kan avvike 

fra anbefalinger i NEK-700. 

For alle IKT-anlegg benyttes 19” rack med koblingspaneler for RJ-45 kontakter og snorer. 

Det opprettes 24 fiber single mode mellom etasjefordelere horisontalt og vertikalt. 

Aktivt nettutstyr er brukerleveranse og beskrives ikke i denne rapport. 

 

52 Integrert kommunikasjon 

Det benyttes et strukturert kablingssystem i hht NEK-700 for tele/data, porttelefon-, 

sykesignal- og ITV-anlegg. Utførelse i hht. NS-50174 cat. 6A U/FTP. Testing og 

dokumentasjon i hht NS-50173. Se egne poster hvor respektive anlegg er spesifisert 

nærmere. 

Uttak er utformet som RJ-45 punkt med cat.6A kabel fra respektive EF-rom. 

Det etableres av trådløst nettverk for WiFi og DECT med PoE. Trådløst DECT-anlegg 

skal ha dekning over hele bygget, utendørs og i kommunikasjonsveier til nabobyggene. 
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WiFi bør ha dekning for besøkende i sykehjemmets arealer, i venterom og dagsenteret, 

samt at WiFi for ansatte bør dekningen være tilsvarende som dekning med DECT. 

Det er behov for uttak i sengerom og det vises til typisk tegning for punkter i sengerom. 

I stue/oppholdsrom benyttes hovedsakelig trådløst nett, og i tillegg etableres uttak for ITV, 

bredbånd ved TV og antenneuttak. Uttak i hht NEK 400:823 bolignorm etableres i 

stue/opphold, kjøkken og sengerom for beboere. 

For arbeidsplasser etableres 4 stk uttak terminert for fasttelefon, data/bredbånd, 

porttelefon og sykesignal/EPJ med unntak av legesenteret sine kontorer som kun skal ha 

2 uttak for hver arbeidsplass. 

I møterom vil det være dobbel uttak over himling for projektor, uttak i/under møtebord og 

ved vegg for lerret/skjerm. Antall uttak tilpasses behov og antall sitteplasser. 

Ved alle skjermer inkl. TV plasseres dobbelt uttak. Se bl.a. post 55 for intern-TV. 

I sengeromskanal skal det være uttak for tele/data og smartboard som RJ45 punkter. 

53 Telefoni og personsøkning 

Telefonanlegg 

Det etableres ny skalerbar telefonsentral for IP-telefoni som kobles til og full-integreres 

mot eksisterende IP-telefonsentral i 7C, samt at sentralen skal ha kommunikasjon til 7A. 

Det monteres et strukturert kablingssystem for tele tilsvarende datanettverk, se post 52. 

Porttelefonanlegg 

Dørtelefoner med fargevideokamara ved besøksinnganger fra garasje, utenfra og fra 

nabobyggene, samt akutt- og varemottak. Anlegget skal være skalerbart for og senere 

kunne tilkobles 7A og 7C. Dørtelefon ved garasjeport anbefales. 

Svartelefoner med fargeskjerm plasseres i et vaktrom på plan 2, samt hos hver 

bruker/leietaker. Anrops- og svarfunksjoner med toveiskommunikasjon skal tilknyttes 

sykesignalanlegget med bilde, tale og åpning av dører. 

Anlegget skal være IP-basert porttelefonsystem via IKT-spredenettet (se post 52). 

 

54 Alarm- og signalsystemer 

Brannalarmanlegg 

Brannalarmanlegget prosjekteres i hht NS-3960 og krav i brannrapport. 

Det legges til grunn et anlegg med adresserbart system og fulldekkende deteksjon, 

brannalarmkategori 2 med optiske røykdetektorer, og for øvrig i hht rommiljø. 

Brannmannstablå i hovedangrepspunkt og vaktrom, m.v. Det vises til topologiskjema for 

brannalarm for plassering av sentraler. Overføring av alarm til brannvesen. 

Alarmorganisering foretar leverandør i samarbeid med brannrådgiver, RIE og 

brukere/byggherre. Anlegget ivaretas med styrefunksjoner til ventilasjons- og 

sprinkelanlegg og andre systemer, og det henvises til topologiskjema for brannalarm. 

Alarm i bygget gis over optiske og akustiske alarmorganer på egne kurser fra 

brannsentral. Utvendig monteres nøkkelboks. 
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Innbruddsalarm 

For innbruddsalarmanlegg benyttes FG-regelverket, grad 2 med signal til FG-godkjent 

alarmstasjon (Grad 2-2X). Alarmoverføringsklasse A, B eller C vurderes i detaljprosjektet. 

Tilpasninger til sykehjemmets funksjoner mht stillealarm osv kan avvike fra FD-

regelverket. Anlegget tilknyttes SD-anlegget mht interne varslingsrutiner. 

Overfallsalarm 

Legesenteret, legevakt og helsestasjon skal ha overfallsalarm med intern varsling i hht 

FG-regelverket. Alarm skal visualiseres med posisjon og varsles på intern-TV anlegget 

for hurtigst mulig hjelp. 

Adgangskontroll 

Det skal være et system med berøringsfrie kortlesere tilknyttet sykesignal-, brannalarm-, 

og SD-anlegget. Det benyttes robust utstyr tilpasset miljøet det står i. 

Dører mellom avdelinger/brukere/leietakere skal ha kortlesere i tillegg til medisinrom, 

vaskeri, renholdsentral, IKT-rommene, innganger fra P-hus, nabobygg og hovedinngang, 

samt innganger til akutt- og varemottak. Det kan være nødvendig med bruk av kortleser 

på dører til flere rom hvis ikke adkomst begrenses med låskasse eller dør mellom 

hall/heis og rom som bør være låste av ulike årsaker og til ulike tider. 

Sengerom skal ha automatisk åpning av eventuell lås ved utløst sykesignal og 

brannalarm, samt at øvrige hensyn til beboer, pårørende og pleiere mv. ivaretas. 

Ved utløst assistansealarm skal dører låses opp automatisk for rask hjelp, men dette 

betinger at smarttelefon/hånd-apparat kan lokaliseres med posisjon og at de som skal 

hjelpe besvarer assistansealarmen. Sykesignalanlegget er nødvendigvis ikke tilpasset 

denne funksjonen og samsvarer ikke disse systemene kan det utløse en kostbar opsjon. 

Bruker/byggherre må ta stilling til om denne funksjonen skal benyttes så tidlig som mulig i 

de neste fasene. 

Dører med låskasse som benyttes jevnlig anbefales med ekstra lås montert på vegg for å 

unngå unødvendig slitasje i dørlås. Det skal være mulig å benytte heis med berøringsfrie 

kort i systemet. Dører i bygget som er automatiske eller skal forberedes for å bli det, 

utrustes med NFC lås. KAC for nødåpning av låste dører, konferer brannrapport. Det 

henvises til vedlagte sonekart. 

 

Alarm til AMK 

Behov videreføres fra eksisterende systemer til nybygget. Detaljer avklares i detaljfasen. 

 

Sykesignalanlegg 

Systemet skal ha sentral plassert i BF-rom (IKT-rom) i kjeller og tilknyttes mange av de 

andre sentralene for kommunikasjon. Dette gjelder bl.a. sentral for: 

- Brannalarm 

- Telefon 

- Porttelefon 

- SD-anlegg 

- Lysstyring 

- Adgangskontrollanlegg 
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- Intern-TV 

Anlegget bygges opp som strukturert kabling med Cat.6A spredenett fra etasjefordelere.I 

tillegg benyttes DECT basestasjoner for trådløs kommunikasjon for håndapparat av type 

meget robust smarttelefon eller tilsvarende som kan rengjøres. 

Håndapparat skal bl.a. ha: 

- Assistansealarm 

- Tekst på skjerm for pasientvarsling med stedsanvisning 

- Varsel om utløst brannalarm med stedsanvisning 

- Bilde fra porttelefon og åpneknapp 

Det etableres ladestasjoner for håndapparater. 

I korridor plasseres detektorer for stedsanvisning/posisjonering av pasient/beboer utenfor 

hver nisje til sengerom og i oppholdsrom/stue, kjøkken, trapper, kantine, dagsenter og 

ellers der det er nødvendig tilpasset brukeres behov. 

Detektorer i sengerom og bad er ikke en del av sykesignalanlegget, men tilknyttes KNX-

styringen som kan gi signal til sykesignalanlegget. Detektorene gir automatisk lys på bad 

om natten og slukker det når pasienten/beboeren er tilbake i sengen. 

Sengeromskanal nevnes også i post 41, 43, 44, 52 og 56. Vedr sykesignalet i kanalen 

etableres det veggpanel med trekksnor/trykknapp og I/O-enhet i kanal for tilkobling av 

minst 3 stk ekstra enheter. Det vises til typisk tegning av sengerom.. Innenfor dør til 

sengerom etableres sykesignalanleggets rompanel og touch skjerm for fagsystem (EPJ) 

som en del leveransen av sykesignalanlegget. 

Det etableres også veggpanel med trekksnor/trykknapp i bad, HCWC, opphold/stue, 

kjøkken og i enkelte andre rom for pasientsignal med varsel til sykesignalanlegget. 

I vaktrom etableres touch skjerm for fagsystem (EPJ) og sykesignalanlegget ellers. 

 

Ur-/tidsanlegg 

Det etableres ur tilknyttet bus-system. Et begrenset antall ur plasseres i fellesrom, se 

romliste. Det henvises til kap.56. 

 

55 Lyd- og bildesystemer 

Antenneanlegg 

Det legges opp til passivt nett i hht NEK-700 med koax-kabling og avgrening i hver etasje. 

Føringsveier og areal i kjeller skal være forberedt for tilknytning til lokalt kabel-TV med 

fiber. Anlegget skal være skalerbart og forberedt/tilrettelagt for senere å kunne dekke 

plan 4 og 5. 

Det skal væte uttak i sengerom, oppholdsrom, dagsenteret, kantine, og venterom, samt 

signaler til intern-TV anlegget. 

Det benyttes koax kabel i tillegg til Cat.6A til uttak ved TV. 
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ITV 

Det skal være IP-basert intern-TV via IKT-spredenettet fra BF- og EF-rom (se post 52). 

Anlegget skal fungere som varslingssystem og informasjon til besøkende, ansatte, m.v. 

Det skal være uttak i sengerom, oppholdsrom, dagsenteret, kantine, venterom, 

resepsjonsområde, sosiale soner, personalrom, garderober, møterom, kjøkken, hall, samt 

signaler fra antenneanlegget og kommunikasjon med sykesignal-, brannalarm- og 

overfallsalarmanlegget. 

Utstyr for ITV anlegg er brukerleveranser og beskrives ikke i denne rapport. 

 

Kameraovervåkning 

For legesenteret skal det være kameraer utenfor akuttmottak og i venterom. I venterom 

skal det være direktebilde til skjerm på nærmeste legekontor. Det benyttes sentralt 

opptaksutstyr. 

For bygget skal det være overvåkning av fasade mot øst, samt at hovedinngang skal ha 

kamera. Det etableres eget rom i kjeller for PC og opptaksutstyr. 

Utstyr kamera og opptak m.v. er brukerleveranser og beskrives ikke i denne rapport. 

 

Lydanlegg 

Lydsystemer skal ivareta krav i hht universell utforming og brukeres/pleieres behov. 

Det tas sikte på et permanent lydanlegg for daglig bruk i stort møterom, treningsrom, 

resepsjonsdisk og kantine. I kantine skal det være mulighet for utvidelse ved større 

fremføringer. 

Anlegget består av en digital lydprosessor som er hovedenheten i anlegget og styrer inn-

/utkobling av lydkilder og høyttalere samt soner. 

Mikrofoner for teleslynge i rom med lydanlegg, samt mikrofoner for tale over 

høyttaleranlegget. 

Det monteres teleslynge i rom med lydanlegg og forsamlingsrom som for eksempel 

stue/oppholdsrom, kantine, møterom og treningsrom og venterom. Se romskjema. 

I resepsjoner skal det være teleslynge i skranke. 

Det benyttes ”superslynger” der det er aktuelt for å hindre overhøring. 

 

56 Automatisering 

SD-anlegg 

Alle tekniske anlegg skal kunne tilpasses sentral driftskontroll (SD-anlegg). All automatikk 

skal kunne kommunisere med KNX. 

 
Sogndal kommune ønsker å benytte et felles eksisterende overordnet toppsystem. 
Integrasjon og tilpasninger i og til toppsystemet anbefales som en egen entreprise eller 
direkte innkjøp. For øvrig skal all kommunikasjon fra automatikk til toppsystem inngå i 
entreprisen for automatikk og SD-anlegg. 

Det er et web basert toppsystem og det etableres en egen PC plassert i arbeidsrom i 

kjeller. Lokale automatikkanlegg tilknyttes SD-anlegget. 
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SD-anlegget skal betjene/overvåke følgende anlegg og systemer: 
 
VVS-anlegg: 

• Varmeanlegg 

• Kjøleanlegg 

• Sanitæranlegg  

• Ventilasjonsanlegg 

• Radiatorkurser 

• Gulvvarme 

• Snøsmelteanlegg 

• VAV  

• Div. temperatur-målinger m/alarmgrense. 

• Vannbehandling/legionella 

• Røyk luker 

• Brannspjeld 

• Medisinsk gass- og trykkluft 

• Fettutskiller 

• Oljeutskiller 
 
Tele/kraft: 

• Kritiske alarmer, status hovedvern og jordfeil 

• Energimålere 

• Heis signaler 

• Brannalarmsentral (Systemfeil, forvarsel og brannalarm utløst) 

• Nødlyssentral 

• Lysstyringsanlegg 

• Feilsignal sikkerhet og adgangskontrollanlegg. 

• Sykesignalanlegg 

• El-kabler (drift og feil) 

• Integrasjon mot KNX 

• Integrasjon mot DALI 

• Reservekraftanlegg m/drivstoffnivå 
 
Listen over identifiserte systemer er ikke uttømmende. 
 
Energimålere og nettanalysatorer skal tilkobles i undersentral og visualiseres i SD-anlegg 
ved hjelp av busskommunikasjon/Ethernet.  
 
Undersentraler skal være av åpen type som kan kommunisere med toppsystemet på 
protokoller som LON TCP, BACnet TCP, eller annen TCP/IP protokoll via drivere. 
 
Krav til funksjoner i SD-anlegg: 
 

• Alarmbehandling,  

• Grenseverdiovervåkning,  

• Måling, fjernforstilling og tilbakemelding 

• Logging, trendmåling og måleverdiinnsamling  

• Driftslogg og hendelsesregistrering, historisk logg 

• Energioppfølging 

• Tidsstyring 

• Driftstidsregistreingsprogram 

• Oppstartprogram etter strømbrudd 

• Rapporteringsprogram 
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• Differert bruker innlogging med sikkerhetsnivåinndeling. 
 
Vannbaserte systemer 
Alle sirkulasjonspumper skal ha overvåking av både drift og feil. Ved interne motorvern på 
sirkulasjonspumper, skal det hentes ut feilsignal fra sirkulasjonspumpens kretskort.  
Dersom driftssignal ikke kan hentes ut fra sirkulasjonspumpe, skal automatikktavle 
inneholde strøm reléer for overvåking av drift. 
  
Følgende punkter skal overvåkes og styres i undersentral og avleses i SD-Anlegg: 
 

 Temperaturovervåking tur og returvann alle varmekurser inklusiv 
hovedvarmekurs, 
både primær og sekundærkrets. 

 Trykkovervåking ekspansjons krets, samt eventuell drift og feil fra 
ekspansjonstank system. 

 Drift og feil på eventuelt trykkøkningsanlegg 

 Vannmengdemåling i varme- og kjøleanlegg skal ha buskommunikasjon/Ethernet 
tilkobling for avlesning av målerstand 

 Vannmengdemåling kaldtvannsinntak skal ha buskommunikasjon/Ethernet 
tilkobling for avlesning av målerstand 

 Trykkovervåking tur og returvann (samt utregning av differansetrykk som vises i 
bilde), hovedkurs og radiatorkurs 

 Temperatur og trykk kaldtvannsinntak 

 Temperatur tur tappevann og sirkulasjonsledning tappevann 

 Frostsikring av varmebatterier for ventilasjonsvarme 

 Utekompensert, varmeanlegg 

 Utekompensert radiatorkurs med mulighet for nattsenking 

 Lekkasjevakter tekniske rom 

 Fra pumpekummer skal det medtas signal for drift, feil og spenning til stede 
 
Listen er ikke uttømmende. 
 
Ventilasjon 
Ventilasjonsaggregater skal leveres med automatikk med busskommunikasjon mot SD-
Anlegg. Alle prosessverdier, settpunkt, tidsprogrammer og alarmer skal gjøres 
tilgjengelige i tilhørende undersentral for betjening fra SD-Anlegg. Alle alarmer skal kunne 
separeres og vises. Alarmer overført som et alarmnummer med tilhørende beskrivelse er 
ikke godkjent. Det skal medtas temperaturmåling på tilluft og fraluft etter hver enkelt 
varme-/kjølekilde. Det skal gis alarm ved reguleringsavvik og ved drift av 
minimumsregulator returvann. Virkningsgrad varmegjenvinner skal beregnes i 
undersentraler og visualiseres i SD-anlegg. 
 
Avtrekksvifter skal ha, signal som viser av/på, samt alarm og programmeres tilgjengelige i 
tilhørende undersentral for betjening fra SD-Anlegg. 
 
Ventilasjonsanlegg skal ha inngang for signal fra byggets brannsentral for brannstyring, 
samt ha røykdetektor i tilluft for stans av anlegg ved detektert røyk i tilluft. 
Fra røykevakueringssystemet skal det medtas signal for drift, feil og spenning til stede, 
samt inngang fra byggets brannsentral for start i henhold til brannkrav. 
 
Garasjeanlegg skal ha klimastyring for både konsentrasjon av forurensning fra biler, og 
temperatur i garasje. Det skal minimum være to sett med romgivere for styring ved hjelp 
av gjennomsnittsberegning. 
 
Behov for brannstyring av vifter med låsbare brytere ved hovedinnganger skal avklares. 
 
Energimålere tilkoblet SD-anlegget 
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Alle energimålere skal knyttes til automasjonsanlegget med busskommunikasjon eller 
Ethernet. 
 
Fordelinger for driftstekniske installasjoner 
Automatiseringsentreprenøren skal levere fordelinger i tekniske rom.  
Undersentraler skal monteres inn i resp. fordeling. Fordelingen skal inneholde alt 
nødvendig utstyr for å oppnå funksjon i henhold til funksjonsbeskrivelse, komponenttabell 
og krav. Entreprenør skal ha det hele og fulle ansvar for tavlenes funksjon. 
 
Forskrifter: 

Fordelingene skal tilfredsstille Tavlenormen NEK 439:2013, og forskrifter for 
elektriske anlegg NEK400:2014. 
Godkjenningspliktig utstyr og materiell skal være CE-merket. 
Fordelingen skal også oppfylle krav i henhold til EMC-direktivet og maskindirektivet 
EN 60204-1. 
Det må påses at IP-grad tilfredsstiller forskriftenes krav for de rom hvor tavlene 
plasseres. 

 
Betjening: 

Det skal leveres vendere for de objekter som har venderstilling beskrevet i 
funksjonsbeskrivelse. Vendere skal monteres i tavlefront. 
Brytere på undersentraler plassert inne i tavlen godkjennes ikke. 
Vendere skal kobles slik at sd-anlegget kun er innkoblet i stilling auto, d.v.s. At det 
skal være mulig å kjøre anlegget uavhengig av sd-anlegget. Det skal leveres 
laminerte systemskjema pr. Ventilasjonsanlegg og ev. Samleskjema for 
varme/kjølekurser montert i fordelingens front. 

 
Samsvarserklæring 
Det skal leveres samsvarserklæringer for fordelingene. 
 
Sentralutstyr for lokal automatisering 
Anlegget skal leveres med undersentraler for regulering, styring og overvåking. I 
undersentralene skal alle program som er nødvendige for å oppfylle vedlagte 
funksjonsbeskrivelse for de ulike system finnes. Undersentralene skal være helt 
autonome og fungere som selvstendige enheter. 
 
Feltbuss-kommunikasjon med lokale komponenter 
For å sikre at utstyr levert av andre som skal ha kommunikasjon med undersentral skal 
følgende protokoller kunne leveres av entreprenør uten ekstra kostnader: 

1. Profibus DP siste versjon 
2. Modbus RTU siste versjon 
3. Modbus TCP 
4. J-bus Kjølemaskiner bl.a. 
5. KNX 
6. LonWorks  
7. M-bus (for målere) 
8. BACnet 
9. BACnet TCP 

 
Det kan være aktuelt å benytte en eller flere av ovennevnte protokoller til samme 
underfordeling.  
 
Kommunikasjon med hovedsentral 
Undersentralene skal kommunisere mot hovedsentral for sentral driftskontroll ved hjelp av 
TCP/IP. Undersentralene skal ha hver sin IP-adresse. 
Undersentralene skal kunne kommunisere seg i mellom for utveksling av data. Denne 
kommunikasjon skal være uavhengig av annet utstyr enn undersentralutstyr. 
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Kritiske funksjoner skal derimot kables direkte og ikke gå via bus- eller 
nettverkskommunikasjon. Det skal finnes en kommunikasjonsport for lokal 
omprogrammering. Endring av programmer skal også kunne utføres fra hovedsentral. 
 
Grunnfunksjoner 
Undersentralen skal ha eget hardware/software-ur som synkroniseres med overordnet 
SD-Anlegg. Alarmer skal tidsmerkes i undersentral og overføres til hovedsentral. Dersom 
hovedsentral er ute av drift skal alarmer lagres i undersentral og overføres automatisk, 
umiddelbart etter at kommunikasjon er oppnådd med hovedsentral. RAM-minne skal ha 
batteri i spenningsforsyningen. Historiske data skal mellomlagres i undersentral slik at når 
hovedsentralen er ute av drift eller forbindelse til hovedsentralen ikke er tilstede, skal data 
ikke forsvinne.  
Det avklares om det er behov for lokalt display i alle underfordelinger. 
Hvis lokalt display benyttes skal det finnes adgangssperre slik at uvedkommende ikke 
kan omstille verdier i undersentralens programmer. Avlesninger av status skal kunne 
utføres uavhengig av adgangssperren. 
 
Energimålere og mengdemålere 
Følgende målere skal installeres: 
 
El. energi: 

 Strømmåler for ventilasjonsanlegg 

 Strømmåler for tekniske rom 

 Strømmåler for lys og stikk fellesarealer og øvrig fellesanlegg 
 
Vannbåren energi: 

 Sekundærkrets veksler varme hovedstokk 

 Sekundærkrets veksler kulde hovedstokk 

 Radiatorkurser 

 Ventilasjonskurser 

 Gulvvarmekurser 

 Snøsmelteanlegg 

 Varmt tappevann  

 Vannmengdemålere kaldtvannsinntak 

 
Vannmengdemålere skal ha spenningsforsyning fra automatikkfordeling og ikke gå på 
batteridrift. 
 

Lokal automatisering/bus-system 

For å ivareta velferdsteknologi og smarthusfunksjoner i bygget etableres det trådbasert 

bus-anlegg med to-veis kommunikasjon mot andre systemer (KNX/IP-grensesnitt). 

For elektriske anlegg blir det bus-system med KNX for styring av følgende: 

- Belysning via gateway til armaturer med DALI. 

- Ur-anlegg 

- Varme. 

- Sekvensstyring i rom med kjøling og varme. 

- Persienner som blir automatisk styrt via værstasjon på tak. 

- Styring av luftmengder med VAV-spjeld via gateway med eget bus-system for 

VVS anlegg. 
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KNX-anlegget blir i tillegg bl.a. bestående av justerbare temperturfølere, tilstedeværelse-/ 

bevegelsesdetektorer, komfyrvakter, bryterpaneler og romkontroller som stille inn ulike 

funksjoner i sengerommet som for eksempel individuell styring av persienne og 

forsinkelse på tilstedeværelsesdetektor i rommet og på badet. 

Styresystemet vil kunne ivareta en rekke funksjoner, som for eksempel: 

• Lysstyring i enkeltrom og sonevis 

• Nattlys 

• Fullt lys ved utløst brannalarm 

• Lysdemping der det er nødvendig. 

• Utelys. 

• Scenariostyring for ulike aktiviteter. 

 

I alle rom inkludert sengeromskanal skal det være brytere for lysstyring etc. tilkoblet bus-

system. 
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60 Andre installasjoner 

61 Prefabrikkerte rom 

Prefabrikkerte kjøl- og fryserom kan være aktuelt. Ikke avklart med kjøkkenleverandøren. 

62 Person- og varetransport 

Det skal monteres 2 stk. sengeheiser i bygget mellom kjelleretasje og 3. etasje, samt at 
det skal være tilrettelagt og forberedt for 4. og 5.etasje. Heisene har dør på begge 
kortsider av heisene i kjeller og 1. etasje for gjennomgående løsning. Det henvises til 
plantegninger fra arkitekt. 
 
Det benyttes elektrisk drevet maskinromløs heis. Heisen skal være typegodkjent etter 
direktiv og skal tilfredsstille NS-EN 81-1. 
 
Heis tilknyttes alarmsentral, brannalarm-, adgangskontroll-, og SD-anlegg, samt eventuelt 
sykesignalanlegget ved behov for assistanse/posisjon. 
 
Heisstolens gulvmål skal minimum 1400mm x 2400mm (bxd), samt tilpasset universell 
utforming. 
 
Det benyttes lyskilde med LED i heisstol og det benyttes 4000K. 
Heis skal ha nødlys og være forberedt for montering av kortleser. Taleheis skal ha 
teleslynge. Skilt/knapper skal være visuelle og taktile. Øvrige krav i TEK og standard for 
universell utforming skal ivaretas. 
Heis nord for akse Q er en del av prosjektet Skulevegen 7A, og er ikke omtalt her. 
 

65 Avfall og støvsuging 

Sentralt plassert i bygget, nær heisene, ligger miljøstasjonen på 1 etasje. Adkomsten er 
fra Skulevegen i øst. Miljøstasjonen består av et kjølt avfallsrom for organisk avfall.  
Restavfall samles i en lukket komprimator som står i et ventilert avfallsrom med 10 °C. 
Forøvrig inneholder også miljøstasjonen papp/pairpresse, dunker for plast, glass og 
metall og spesialavfall. Internt har bygget kjølte avfallsrom i hver beboerfløy på 2 og 3 

etasje og på kjøkkenet i 1 etasje.  
 
Det er ikke medtatt anlegg for støvsuger i bygget. Dette da det ikke er tilstrekkelig plass i 
føringstraseer. Det er likevel tatt med i kalkylen, da det belyser kostnadene for et slikt 
anlegg. 

66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet 

Fastmontert spesialutrustning er vist på arkitektens plantegninger. Det er i tillegg tatt 

høyde for nødvendig forsterkninger (spikerslag), tekniske tilkoblinger (vann, avløp, strøm, 

data etc.) for utstyr som leveres av brukerne.  

Løst utstyr/inventar er vist på plantegningene som orientering, men er ikke en del av 

prosjektet. 
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70 Utendørs 

70 Utendørs, generelt 

 
Utomhusplan  
Målet med planen er å skape romslige og tilgjengelige uterom for beboere i tilknytning til 
byggene. Samtidig har det vært et ønske å knytte utearealer til de omkringliggende 
områder og skape gode gangforbindelser innenfor området. 
 

 
Utsnitt av utomhusplan (ikke i målestokk) 

 
Hovedinngangen til senteret ligger ut mot vegen Plassen. Uteplass for kantinen ligger i 
tilknytning til inngangsarealet. Utearealet får en kombinasjon av myke og harde flater som 
tar hensyn til aktiviteter og brukere. Det er tenkt steinbelegg ved hovedinngangen og 
tredekke på uteplassen foran kantinen. Sammen med et vannelement, beplantning og 
lyssetting gir det atmosfære og estetiske kvaliteter til inngangsområdet.   
 
Det anlegges en sti som går igjennom alle grøntområder nord og vest for nybygget slik at 
man kan bevege seg igjennom forskjellige typer uterom innenfor anlegget. 
 
Det blir et skjermet indre gårdsrom mellom nybygget og eksisterende bygg. Arealet skal 
invitere til opphold for brukere, besøkende og personale. Området opparbeides med 
sansehage, gressplen, busker, stauder og enkelte små trær samt treplatting og en 
pergola. Det er mulighet for å etablere en mosjonspark i den nordlige delen av 
gårdsrommet. 
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Vest for bygg 7C fylles terrenget opp med stedlige masser og vekstjord og det etableres 
en frukthage.  
 
Sør for bygg 7C opparbeides grøntarealer, sti og terrasser med tredekke. Det etableres 
opphøyde plantebed for å skjerme for rampen til p-kjeller og varelevering. 
 
Det er ikke registrert biologiskmangfold av verdi eller andre viktige naturtyper på tomten.  
 
Trafikk- og adkomstsituasjon beskrives i kapittel 74. 
 
Brukerutstyr som f.eks. benker, borde, avfallsbeholdere, sykkelstativer, 
mosjonsapparater, løse plantekrukker, skilt er ikke tatt med. 

 
MUA og øvrige krav i reguleringsplanen oppfylles. 

 
Tilpassing til omkringliggende grøntområder 
Prestegårdshagen er søkt integrert i utearealet til helse- og omsorgssenteret. På denne 
måten kan personale og brukere benytte hagen. Det er lagt til en sti fra grøntarealet nord 
for bygg 7C inn igjennom prestehagen.  
 
Ulvahaugen/Stitoppen nord for området berøres ikke av ombyggingen og vil fortsatt være 
en visuell grønn bakgrunn for byggene og kunne brukes til fritidsaktiviteter for byens 
innbyggere. 

 
Universell utforming  
Hele området er omfattet av prinsippet for universell utforming. Føringen fra ny Lov om 
tilgjengelighet for alle, er lagt til grunn og ivaretatt så godt som mulig i forslaget. Det vil i 
detaljprosjektfasen legges stor vekt på gode løsninger for å ivareta kravene til universell 
utforming i tett samarbeid med de ulike brukergruppene på SHOS.  
Se for øvrig også kap.17. 
 
Gangadkomst til byggene og til felles uteoppholdsarealer, har stigningsforhold som er 
tilpasset universell utforming med en maks stigning på 1: 20. Det er nivåfri adgang ved 
innganger. 
 
Gangsonene ved hovedinngangen anlegges med skiferbelegg eller granittheller, og det 
vil vurderes bruk av gatevarme for å gi snøfrie gangsoner. Møbleringen planlegges med 
fokus på at hindringer unngås. Gangstier har minimum bredde 1,8 m. Det vil ikke 
anlegges rister eller kumlokk i gangsonen. Kantsten vil nedfelles ved naturlige 
overgangssoner slik at fortauskanten ikke utgjør nivåforskjell ved overgangene. For øvrig 
vil kantsten få vis 2 cm for å kunne fungere som naturlige ledelinjer. 
 
I valg av planter vil det bli tatt hensyn til allergikere. 

 
Bærekraftige prinsipper 

 Plantejord som kan brukes på nytt bør lagres lokalt. Det må vurderes om jorden er 
egnet til gjenbruk. 

 Det skal vurderes om det er mulig å bevare og mellomlagre trær og busker og plante 
dem tilbake i anlegget. 

 Lokale materialer tilrådes, både når det gjelder plantevalg og bygningsmateriale. Der 
det skal brukes skifer/granitt som belegg, tilrådes det at det velges norsk stein.  

 Belysning bør være energisparende, og antall armaturer bør ikke gi mer enn ønsket 
lux- styrke.  

 Det bør generelt velges materialer som har lite energikrevende framstilling og korte 
transportavstander. 

 Stablesten fra støttemurer i naturstein som fjernes, gjenbrukes til nye støttemurer og 
kanter langs bed. 
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71 Bearbeidet terreng 

 
Der hvor terrenget skal oppfylles brukes så vidt mulig masser fra tomten, som 
mellomlagres og fylles tilbake. Det blir ikke plass til mellomlagring på tomten så 
entreprenør må finne egnet mellomlagringsplass. 

 

72 Utendørs konstruksjoner 

Natursteinsmur  
Eksisterende natursteinsmurer ved Prestegårdshagen og bygg 7A flyttes for å gjøre plass 
for tilkomst med brannbil. Stablesteinblokker fra begge murer gjenbrukes til muren langs 
Dalaveien/tilkomstveien, som vil få en høyde på 0,3 til ca. 0,9 m. Muren nord for bygg 7A 
bygges opp av stein som fjernes fra høye plantebed ved dagens hovedinngang. 

 

Støttemur for gårdsplass mot 7A 

Det støpes en støttemur i betong i akse 18 /N-Q for å holde massene stabile på 

gårdsplassen. Muren vil også være stabiliserende for ventilasjonsrør som føres i grunnen 

frem til bygningen på gavl i akse Q. 

 

Nedkjøring til P-garasjer 

Det blir støpt en ny nedkjøring til begge P-hus, både den eksisterende garasjen i 7C og til 

garasjen under nybygget. Det er en relativt bratt nedkjøring med et fordelingsrepos, se 

tegninger. Den åpne delen uten tak over er regnet med i kostnadene for utendørs 

konstruksjoner.  

Vi støper støttemurer i betong for å holde på terrenget på sidene. Innkjøringen til 
varemottaket vil gå langs den ene siden av nedkjøringen. Det er regnet med stål rekkverk 
på en lav betong brystning. Selve kjøredekket støpes i betong, og det legges varme i 
gulvet. 
 
Terreng over p-kjeller  
Store deler av de primære uteoppholdsarealer blir liggende over p-kjeller, hvilket gir en 
utfordring med å få til beplantning i disse områder pga. vekten av jord og tilstrekkelig 
høyde over betongdekket til jord. Dette jobbes videre med i detaljprosjektet sammen med 
RIB. Det jobbes med å få til beplantning delvis i opphøyde plantekasser. Det antas at det 
vil bli en høyde på 0,1-0,4 m fra dekke over p-kjeller til topp terreng. 

 

Konstruksjon for dieseltank 

Dieseltanken graves ned i bakken utenfor bygget, se tegning. Den skal beskyttes, og vi 

støper en fundament plate, vegger og lokk i betong. Detaljer utformes i neste fase. 

Konstruksjon for GUP-dieseloljetank 3000 liter (6m
3
) plassert på vugger og festet med 

nødvendig forankring. Det anbefales vannsikkert betongkammer (gulv/fundament og 

vegger på alle sider). Konstruksjonen skal ha betonglokk og terreng etableres i hht 

tegninger fra landskapsarkitekt som overdekning. Det må etableres manneluke med 

kumlokk og stige ned for tilkomst til tank, alternativ tilkomst kan være via rømningstrapp 

dersom den videreføres ned til lagertankrommet. Av miljøhensyn benyttes det 

dobbeltvegget tank med lekkasje-overvåkning til automatikk-/SD-anlegget, men ingen 

løsning er sikker og konsekvenser av en eventuell oljesanering bør vurderes av 

byggherre. Et alternativ som er mindre kostbar og tar bedre hensyn til miljøet er mindre 

dieseltanker plassert innomhus på oppsamlingskar i for eksempel aggregatrom for 
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reservestrøm dersom det lages plass til dette. Det vises til veiledere fra DSB for 

oppbevaring av brannfarlige varer/stoffer. 

Fundament og konstruksjon for ventilasjonstårn 

Vi bygger et 1 etasjes bygg rundt ventilasjonskammeret som blir plassert vekk fra 

bygningen. Det er regnet med et uisolert bygg med tett tak og rister i veggene for 

luftpassasje. Bygget settes på et støpt og isolert fundament i betong. Rørene frem til 

tårnet blir liggende direkte i massene uten beskyttelse av konstruksjoner. 

Betongplate på grunn foran søppelrom 

Søppelet fra bygget samles i en stor kontainer som dras på hjul ut av søppel rommet. 

Den videre oppheisingen på bil vil foregå på en stabil betongplate rett utenfor rommet. 

 

73 Utendørsrøranlegg 

Overvannshåndtering 
Alle overflater skal ha tilstrekkelig avvanning og overvann skal håndteres på egen tomt 
med tilstrekkelig antall sandfangkummer og sluk. Terreng skal utføres med jevne 
overflater og ingen flater skal ha fall brattere enn 1:2,5. 
 
Kumlok bør unngås plassert i gangstier av hensyn til universell utforming. 
 
Overvann føres til fordrøyningsmagasiner og det vurderes i detaljprosjektet hvor vidt det 
er mulig å bruke overvannet som en del av vannelementet ved hovedinngangen. 
Det etableres et regnbed ved hovedinngangen på tomtens laveste punkt hvor overvann 
kan brukes som et rekreativt element. 
 

 
Figur 1 Prinsipp regnbed 

 
Vann og spillvann fra nytt bygg skal tilknyttes offentlig tilknytningspunkt. Overvann skal i 
all hovedsak fordrøyes på egen eiendom – mindre mengder kan tilføres offentlig 
overvannsledning. Se eget notat for vann- og avløpsløsning for prosjektet og egen 
plantegning med forslag til overvannshåndtering på eiendommen.  
 
 Vi antar at vann og overflatevann fra eiendommen tidligere har blitt delvis infiltrert i grunn 
og delvis videreført til kommunalt anlegg gjennom ledning under bygg. Kartutsnitt viser at 
det er eksisterende ledningsnett omkring og på eiendom 
 
Avrenningssystemet  
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Eiendommen er relativt flat men gir videre et fall sørover mot Sogndalselvi. Overflatevann 
som ikke infiltreres er planlagt å renne via veianlegg og utearealer til laveste punkt i 
grøntareal med sluk/sandfang eller sandfang i vei der dette er nødvendig. Takvann 
tilknyttes OV-systemet. Overvannet fra den nordlige delen av eiendommen føres via et 
fordrøyningsmagasin og videre til offentlig eksisterende OV ø600 BTG vest for feltet. 
Overvann fra den sørlige og østlige delen av eiendommen føres via et annet 
fordrøyningsmagasin og videre til OV ø600 BTG vest for feltet. Det etableres 
infiltrasjonssandfang i forkant av fordrøyningsmagasinene for å muliggjøre infiltrasjon av 
overvann. 
 
Flomveier, frostsituasjon  
Avrenningssystemet baserer seg på tilbakeholdelse i grøntområder som plen og annen 
vegetasjon, samt infiltrasjon for uteområdene. Ved situasjoner hvor nedbør faller på 
frossen mark, vil dette kunne være problematisk. Det legges derfor opp til at 
terrengoverflaten på eiendommen utformes med et svakt fall i retning grøftesystemer. 
Dette vil også fungere som flomveger i ekstremsituasjoner.  
 
Spillvann  
Det legges opp til at spillvann tilknyttes Ø250 SP PVC i hhv kum 301, 296 og 950, som er 
vist på tegning 34799001-H1. Høydene på eksisterende ledninger her blir viktige å 
kontrollere ifht om det bør benyttes pumping fra kjeller i kommende bygg.  
 
Omlegging av spillvann fra 7A håndteres av 7A-prosjektet. Omlegging av spillvann fra 7C 
håndteres av prosjektet i samarbeid med kommunen.  
 
Vannforsyning  
Foreslått tilknytningspunkt er offentlig VL ø160 PE sørvest for utbyggingsområde. Vist på 
tegning 34799001 – H1. Bygget skal i tillegg fullsprinkles. Kapasitet i offentlig 
vannledningsnett er ikke kontrollert. 
 
Omlegging av vannledning til 7C håndteres av prosjektet i samarbeid med kommunen. 
 
For mere detaljert informasjon henvises til egen VA-rapport vedlagt. 
 
 

74 Utendørs elkraft 

Kabelrør for elkraft er lagt i felles kabelgate med tele- og automatisering, se kap.73. 

Følgende krav til utendørs belysning ligges til grunn:  

- TEK 10 og NS 11005 (Universell utforming).  

- Belysningsanlegget skal prosjekteres og utføres i samsvar med NS-EN 12464-

2:2007, samt veiledning til denne. 

Det opparbeides et hierarki i belysningen der de viktigste områdene belyses tydeligere 

enn øvrige arealer. Det er viktig å markere inngangspartier og hoved adkomstvei tydelig, 

samt at områder med kamera og porttelefon skal ha økt belysningsstyrke tilpasset behov. 

Valg av armatur, avskjerming, montasje skal tilpasses arealets utforming, miljø og de 

belysningsoppgaver som skal utføres. Det skal tilstrebes bruk av armaturer med riktig 

avskjerming som begrenser lysforurensing. Nedfelte up-lights skal pga. blending ikke 

brukes med evnt. unntak av rundt trær. 

Utendørsbelysningen skal styres sammen med belysning på fasade. 
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I uteområdet monteres effekt-/parkbelysning. 

Dette omfatter belysning på fasade for å belyse selve fasaden, inngangspartier og 

gangstier langs bygget, samt vare- og akuttmottak. Det suppleres med parkmaster der 

fasademontert belysning ikke er tilstrekkelig. Parkeringsplasser og fortau langs tomten 

belyses også med parkmaster i tillegg til skimtlys for trygghet i stier på tomten. 

Effektbelysning for trær i eplehage og fontene som plasseres senere er også med i 

prosjektet. 

Det vil være aktuelt å benytte parklysarmaturer på lav mast uten skjemmende strølys til 

sengerom. Det planlegges med tilstrekkelig lys for nedkjøringsrampe frem til tak over 

rampe (veilysstandard). I rampe benyttes det for eksempel innfelte armaturer i betong. 

Det henvises til post 44 for belysning i P-Hus. 

Styring av/på for utelys skal skje med fotocelle. I enkelte skyggeområder kan det være 

behov for lysføler i tillegg. Belysning av fasade styres på tid og med astrour. All belysning 

skal også ha mulighet for overstyres med manuell bryter for hver kurs. 

Det benyttes LED for utomhusbelysning med 3000K (varmhvitt lys). Parkarmaturer 

dempes slik at det er mulig å redusere lysnivået i noen soner om natten, samt at 

energieffektiv løsning programmeres med økning av vedlikeholdsgrad over tid. 

Eksisterende parkbelysning som rives kan oppbevares hos byggherre, men det er ikke 

planlagt å benytte annet enn nytt utstyr innenfor prosjektets grenser (SHOS nybygg). 

Estetikk og farger for belysningsutstyr skal tilpasses eksisterende utstyr i samarbeid med 

byggherre og landskapsarkitekt, slik at funksjon og miljø blir hensiktsmessig ivaretatt. 

Veilys etableres ikke i prosjektet og må ved behov utføres utenfor prosjektet. Det er ikke 

tatt stilling til om det er behov for nytt veilys eller ikke. 

Utvendige strømuttak på fasade ved vannuttak osv. Ladestasjoner for elbil plassers i P-

Hus. Det vil være nødlys utenfor utganger. Øvrige utendørsanlegg er beskrevet i andre 

poster i kap.4. 

Felles kabelgrøft for elektriske anlegg (elkraft, tele og automatisering) er prosjektert av 

Sognekraft og Eltel. Eltel har oppdraget for Telenor. Kabelgrøften er under bygging og er 

planlagt ferdigstilt i god tid før byggefasen igangsettes. Det bygges en støpt OPI-kanal. 

Kanalpakken består av 8 stk 110mm rør og 3 stk 160mm rør. Det vises til dokumentasjon 

og tegning fra Sognekraft for felles kabelkart og trasé rundt tomten. 

Eksisterende rør for elektriske anlegg som skal rives ligger under eksisterende bygninger. 

Frakopling før rivearbeider starter må avklares med respektive kabeleiere, men i 

hovedsak skal ingen kabler være operative etter at omleggingen av kabler er utført. 

Unntaket kan være fiberkabel for Sogndal kommune som er terminert i eksisterende 

bygninger på tomtene i Skulevegen 7 og 9. 

For utomhusbelysning og dieseltank legges det separate kabelrør og dieselslanger fra 

underfordeling i nybygget. Slanger fra tanken trekkes i varerør (rør i rør) til aggregatet og 

fra påfyllingsplass som etableres ved varemottak i syd-øst. I tillegg til øvrige ledninger fra 

lagertank anbefales det tur/retur fra lagertank til dagtank i ramme og at returslange til 

lagertank ute skal være på nivå under rammetank i aggregatet. Reservestrømaggregatet 

er plassert i kjeller og medfører at tanken må som følge av anbefalt fall på returslange 

plasseres under tillatt overdekning for GUP-tanker (NS 1545) og har behov for å bli 

plassert i en betongkasse (se post 72). Fallet bør være ca.500mm. Kum/manneluke for 

tilkomst til dieseltank tilpasses utomhusanleggene. Tanken plasseres under terreng på 

byggets sydside. Det henvises til utomhusplan og byggtegninger. 
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Det vurderes om reserverør i ny OPI-kanal kan benyttes for kabler til belysning langs 

fortau og vei. Veilys er ikke med i prosjektet. 

Kursopplegg utomhus ellers legges nedgravd i rør. 

 

75 Utendørs tele og automatisering 

Kabelrør for tele- og automatisering er lagt i felles kabelgate med elkraft, se kap.73. 

Utomhus legges det opp til RJ45 uttak med cat.6A kabel for kameraer og basestasjoner 

for trådløse nettverk. Det vil også være brannvarsling utenfor bygningen. Øvrige utendørs 

anlegg som porttelefon, kortlesere, m.v. er beskrevet i andre poster i kap.5. 

 

76 Veier og plasser 

 
Trafikkareal, adkomstsoner og p-plasser 
Den primære adkomsten for gående vil bli via hovedinngangen samt en kveldsinngang til 
helsetjenesten på østsiden av nybygget. 
 
Parkering foregår i p-kjelleren under nybygget og bygg 7C. Det er innkjørsel til 
nedkjørselsrampe fra Dalavegen. Se også RIB beskrivelse kapittel 25. 
 
Parallelt med rampen, nærmest nybygget vil være en innkjørsel for varelevering til 
kjøkken. Se også RIB beskrivelse kapittel 25. I forprosjektet vises en løsning hvor lastebil 
må rygge på Dalavegen inn til vareleveringen. Det er skissert et forslag, hvor rampen 
forkortes og gir plass til rygging på egen tomt. Se figur 1. Løsningen vurderes i 
detaljprosjektet. 
 

 
 
Figur 1 

 
Adkomst for varelevering til hjelpemiddelsentral og øvrig varelevering er etablert på 
østsiden av nybygget. Arealet er kjørbart til inngang og porter (kantstein vis=0) og arealet 
skal ha dekke av min. 2 lag asfalt. Lastebilene har mulighet til å kjøre rundt 
parkeringsøyen, ta oppstilling langs nybygget og kjøre tilbake ut på Skulevegen. 
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For avhenting av komprimator må lastebil kjøre opp Skulevegen og rygge til nybygget for 
å få riktig vinkel på 90 grader inn mot fasaden. Lastebilen tar oppstilling på betongplate, 
men må ta oppstilling delvis på vei. Se utomhusplan. 

 
Det vil bli enkelte parkeringsplasser ved kveldsinngangen til helsesentret samt p-plass for 
taxi og redningskjøretøy. Disse plasser er samlet i en parkeringsøy, som ønskes å 
fremstå så grønn som mulig med et bredt grøntareal i midten.  
 
Alle parkeringsarealer er avgrenset av kantstein.  
 
Parkeringplasser i parkeringsøy:  
2 taxiplasser  
1 HC-plasser  
5 vanlige p-plasser  
 
Felles taxi/kiss & ride/minibuss-plass ved hovedinngangen med plass til ca. 5 vanlige 
biler eller ca. 3 vanlige biler og 1 minibuss. 
 
Det er plass til 35 sykkelparkeringsplasser ute, øvrige plasser vil bli plassert i p-kjeller. 14 
av plassene vil være plassert vest for nybygget med tilkomst fra offentlig sykkelveg på 
Dalavegen. 21 plasser finnes ved bygg 7A med adkomst fra Skulevegen. 

 
Skoleveg til Trudvang skule 
For å sikre en sikker skolevei til Trudvang skule foreslås det i samråd med Sogndal 
kommune å flytte fortau til østlig side av Skulevegen og å etablere nytt fortau på sørlig 
side av Plassen.  
 
For å hindre at biler som bruker drop-off sonen ved hovedinngangen, skal bruke krysset 
Skulevegen/Plassen som vendehammer, ønskes det å etablere en liten rundkjøring. 

 
Arbeider med omlegging av offentlig fortau og etablering av rundkjøring er utenfor 
prosjektets avgrensning men vises i utomhusplanen. 
 
Gangareal/inngangssoner 
Ved primære gangsoner er det brukt skiferdekke. Gangstier i grøntarealer er opparbeidet 
med asfaltdekke med toppsjikt av sand/finsingel/grus. 
 
Det lages en gangsone langs nybyggets østfasade for å skille gående fra kjørende. Mot 
helsetjenesten blir det et buskfelt langs fasade for å skape avstand til funksjonene i 
bygget. Gangstier er avgrenset med kantstein (vis 0).  
Det legges ledelinjer i stål eller støpejern ved hoved- og kveldsinngang 
 
Det er vist arealer i utomhusplanen hvor det foreslås å bruke gatevarme ved primære 
innganger. Det avklares i detaljprosjekt om det skal være el- og vannbåren varme. 
 
Tilkomst for brannbil 
Det er adkomst for brannbil langs Dalavegen, Plassen, Skulevegen, mellom bygg 7C og 
nybygg samt via eksisterende vei langs Prestegården. Eksisterende adkomstveg utvides 
med 1 meter. Oppstillingsplasser på tomten vises på utomhusplanen. Oppstillingsplass 
nord for bygg 7C er opparbeidet med gressarmeringsstein. 
Se i øvrig egen brannrapport for prosjektet. 
 
Materialer 
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Figur 2 Asfalt med toppsjikt av grus 

 
Figur 3 Skiferdekke 

  
Figur 4 Plasstøpte betongheller 

 

 
Figur 5 Vedlikeholdelsesfritt og miljøvennlig tredekke 

 
Figur 6 Gressarmering   

Figur 7 Fallunderlag - helstøpt gummibelegg 

 

77 Parker og hager 

 

Prestegårdshagen 
Prestegårdshagen bevares som den er. Den vil visuelt bli en del av uteområdene for 
SHOS og det vil være mulig å bruke uteområdet for beboere og ansatte. 
For å få tilkomst for brannbil til omsorgsboliger og bygg 7C flyttes eksisterende støttemur 
1 meter inn mot hagen og veien utvides, men det antas at al beplantning kan bevares. 
 
Sansehage 
Sansehagen er plassert i det sentrale uteområde mellom eksisterende og nybygg. 
Med blomster, duft og farger vil den være et estetisk element i anlegget. Viktigere er det 
at sansehager har stor positiv effekt på livskvaliteten for personer med demens. 
Å oppholde seg, eller stelle i hagen er en meningsfull aktivitet som har positiv virkning på 
livskvaliteten og kan gi den enkelte opplevelse av tidligere interesse og erfaringer. Slik 
kan sansehagen være et miljøbehandlingstiltak som kan bidra til velvære, dempe uro og 
angst, og gi trygghet i en hverdag som kan være preget av usikkerhet. 
Det plasseres en fontene i hagen, da lyden av vann har en beroligende effekt. Ved 
fontenen brukes effektbelysning. 
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Frukthage 
Vest for bygg 7A etableres en frukthage med frukttrær og bærbusker. Frukthagen vil ha 
en del av de samme positive effekter som sansehagen, men vil være mer åpen og synlig 
fra Dalavegen. Det vil bli skjermet mest mulig med beplantning langs Dalavegen. 
 
Grønne tak 
Det anlegges grønne tak med sedummatter på taket av nybygget. Det grønne taket vil gi 
et særpreg og samtidig gjøre at bebyggelsen vil gli bedre inn i omgivelsene.  

Ved å anlegge grønne tak får man en miljøgevinst. Det brukes mindre energi på 
nedkjøling av bygget, biologisk mangfold økes ved at insekt og fugler bruker taket som 
landingsplass og leveområde. Vegetasjonen på grønne tak filtrerer også bort og samler 
opp forurensning og svevestøv fra luften.  

Valg av vegetasjon 
Utearealer for omsorgssenteret skal bli et område der brukere kan nyte og oppleve 
stemningen av de forskjellige årstidene. I detaljprosjekteringen av utearealet skal valg av 
vegetasjon; treslag og busker, ha dette konseptet som grunnlag.  
 
Det velges arter som tåler lokalt klima og som ikke leder til forurensing av biologisk 
mangfold. Svartelistede arter skal ikke brukes. 
 
Det vurderes i detaljprosjektet om det er mulig å bevare enkelte trær på tomten eller flytte 
del. 
 

 
Figur 8 Eksempel på sansehage 

 

 
Figur 9 Espalier med klatreplanter som skjerm mot p-
kjeller og varelevering 

 
Figur 10 Høybed tilpasset rullestolsbrukere 

 

 
Figur 11 Regnbed 
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Figur 12 Mosjonspark 

 

 
Figur 13 Sedumtak 

 
 
Skjøtsel, drift og vedlikehold 
 
Det velges vegetasjon med behov for lite vedlikehold, som er tilpasset og plassert ut ifra 
lokalklimatiske forhold. 
 
Det anvendes slitesterke materialer med høy estetisk kvalitet. Det er valgt materialer med 
tanke på enkelt renhold og vedlikehold.  
 
Langs plantebed legges en kant med vis 0 for å lette slåing av gress.  
 
Det er tatt hensyn til brøyting av utearealer.  
 
Snø tenkes lagret langs stier, brannvei ved Prestegården, vest for nybygget og i 
tilgjengelige arealer ved bygg 7A. 
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80 Prosjektering 

81 Prosjekthotell 

Oppdragsgiver har etablert et prosjekthotell for utveksling av dokumenter i prosjektet. 
Prosjekthotell er en web-basert applikasjon som gjør det enklere for prosjektdeltakerne å 
få tilgang til den samme informasjon og de samme versjonene av de ulike dokumentene. 
Bruk av prosjekthotell ivaretar informasjonssikkerhet i form av tilgangskontroll, logging og 
kryptert kommunikasjon. Det gir meget god sporbarhet i alle prosesser i prosjektet, og er 
en sikrere og mer effektiv metode for informasjonsdeling enn sending av dokumenter på 
e-post. 

82 DAK 

Det er utarbeidet en egen DAK-manual som beskriver krav til 3D samarbeid i prosjektet, 
og hvordan ansvarsforhold, utførelse, og deltagelse i aktivitetene skal ivaretas med fokus 
på modellhåndtering og sluttproduktet. Hensikten med dette er å sikre like forventninger, 
god samhandling og forståelse mellom alle disipliner i prosjektet. 
3D modellen benyttes blant annet for tverrfaglige kontroller vedrørende føringsveier og 
plassering av tekniske installasjoner og i grensesnitt med konstruksjoner. For 
landskapsrelaterte fagområder er det utarbeidet en samordnet landskapsmodell med alle 
fag. 
 
Prosjektering av prosjektet SHOS baseres på 3D, og alle prosjekterende benytter et 
objektbasert 3D-prosjekteringsverktøy.  
 
Hovedmålene med 3D-prosjektering er å: 

• Effektivisere prosjekterings- og byggeprosessen og redusere feil på byggeplass 

• Levere bygg med bedre kvalitet. 

• Utvikle en modell som er sa lik det fysiske bygget som mulig når byggherren 
overtar bygget 

• Skape bedre forståelse av bygget hos alle aktorer i prosjektet 
 
Dette oppnås ved: 

• Optimalisering av dataflyt og kommunikasjon mellom alle aktorene i 
byggeprosjektet 

• Unngå unødig dobbeltarbeid 

• Kvalitetssikring av prosjekteringsunderlaget og koordinering mellom fagene via 
en fellesmodell/rapporter 

• Levere kollisjonsfritt produksjonsunderlag for byggestart 

83 Kvalitetssikring 

Det er utarbeidet en kvalitetsplan for oppdraget. Kvalitetsplanen en del av 

prosjektstyringsbasis for oppdraget og beskriver prosess for prosjektgjennomføring, 

belyser hvordan krav i kontrakten er dekket gjennom Swecos styringssystem 

sweco@work, og angir prosjektstyringsverktøy; prosedyrer, skjema og sjekklister som 

brukes i oppdraget. 

Sweco sine overordnede kvalitetsmål for oppdraget er å sikre at arbeidet blir utført i 
henhold til norske lover og forskrifter, krav i kontrakt og avtalte endringer til kontrakt, samt 
relevante standarder. Dette blir tatt hånd om gjennom systematiske og planlagte tiltak i 
henhold til krav, forskrifter og standarder, samt ved å bemanne prosjektorganisasjonen 
med personell som er godt kvalifisert og trent for å utføre sine spesifikke oppgaver. 
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Hver og en er ansvarlig for sin egen arbeidsprestasjon uavhengig av enhver 
kvalitetskontroll /verifikasjon som måtte bli utført på et senere tidspunkt. Disiplinleder har 
ansvar for alt arbeid innen sitt fagområde. Oppdragsleder har det overordnede ansvar for 
alt arbeid innen oppdraget. 
 
Kvalitetsplanen skal være kjent av alle fra konsulentteamet som jobber i oppdraget. 
Prosjekteringsgruppens kvalitetsmål for oppdraget: 

• Holde oppsatt avtalt fremdrift 

• Sikre høy kvalitet i prosjekterte løsninger 

• Sørge for god oppdragsledelse 

• Prosjekteringsgruppen skal: 

• Sammen med oppdragsgiver ivareta samarbeid med andre involverte i 
prosjektet 

• Være åpen og løsningsorientert 

• Ta initiativ 

• Levere faglig høyt nivå på løsninger 

• Rapportere i henhold til oppdragsgivers krav og rutiner 

 

Kvalitetsplanen er tilgjengelig på prosjekthotellet. 

 

 


