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Samlokalisering av brann, ambulanse og tekniske tenester. Oppfølging av sak HS 041/21

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
1. Rådmannen rår til å gjennomføre prosjektet, og ber heradsstyret om politisk godkjenning 

til å bygge eit bygg til samlokalisering av ambulanse, brann/redning og tekniske tenester 
lokalisert på Oddalsmyra. Prosjektet skal gjennomførast med budsjett på kr. 43.635.438,- 
eks. mva. Kostnad for tomt på 5 dekar er 7,5 millionar pluss frådeling og avgiftar.

2. Rådmannen rår til å gjennomføre opsjon på solcelle på tak til estimert kostnad på 1,5 mill. 
kr eks. mva.

Saksopplysningar: 
I sak HS 041/21 gjorde heradsstyret følgande vedtak:

"Heradsstyret gir rådmannen mynde til å få lysa prosjektet ut på tilbud som totalentreprise med 
forhandling og maksimal kostnadsramme på 40 millionar eks mva. Tilbodspapira skal innehalda 
atterhald om politisk godkjenning før kontraktskriving."

Rådmannen har sidan mai jobba for å få fram eit prosjekt som er i tråd med heradsstyret sitt vedtak. 

Osterøy kommune har engasjert ekstern konsulent Kjell Kvam frå Erstad og Lekven AS til å utgreie 
prosjektet og gjennomføre anbodskonkurransen med samspelmodell. Tre firma sendte inn tilbod og 
dei blei kvalifisert til å delta i det vidare arbeidet. Dei tre firmaene er: 

J.H.Nævdal Yrkesbygg AS
Mjelde Bygg AS
Åsane byggmesterforretning AS (ÅBF)

Osterøy kommune har kjørt ein «Samspel-modell» for å få redusert kostnadsramma på prosjektet, 
etter vedtak i HS 047/20. Heradsstyret gjorde vedtak om ei kostnadsramme på 40 millionar eks. mva. 
I tillegg kjem kjøp av tomt på 5 dekar på Oddalsmyra til 7,5 millionar. 

Gjennom samspelmodellen har bygget pr. 2.12.21 eit budsjett på kr. 43.635.438,- eks. mva. Sjå 
Forprosjektrapport for meir informasjon (vedlegg til saka).



Revidert Budsjett pr. 2. desember 2021

1. Pris- og design, tilbud ÅBF kr 34.262.438
2. Konkurransehonorar kr 160.000
3. Byggherrekostnader, intern kr 550.000
4. Endringer i samspillfasen kr 2.800.000
5. Offentlige gebyrer og avgifter kr 200.000
6. Prosjektledelse, stipulert kr 950.000
7. Løst inventar, avsatt kr 450.000
8. Utvendig og innvendig skilting kr 200.000
9. Lønns- og prisstigning kr 1.863.000

10. Byggelånsfinansiering kr 200.000
11. Mariner/reserver, stipulert kr 2.000.000
12. Sum kr 43.635.438
13. 25% merverdiavgift kr 10.908.860

Budsjett pr. 2. desember 2021 kr 54.534.298

Pkt. 2 gjeld honnorar til dei to andre partane i samspelkonkurransen. Dei er etter avtale gitt 80.000,- 
kvar for det materialet og dei løysingane dei har levert og som har vært brukt fritt i samspelfasen.

Pkt. 3 gjeld timebruk som sektor for Samfunnsutvikling vil bruke for å følgje opp prosjektet og 
kontrollere at alt går etter planen. Sektoren vil og halde dialogen med Helse Bergen og 
brann/redning og tekniske tenester og gi løypemeldinger til formannskap/heradsstyre ved behov.

Pkt 4. gjeld nødvendige endringar/forbetringer i samspelfasen med «brukargruppa» i knytt til krav frå 
mellom anna arbeidstilsynet og tekniske løysinger i bygget/på tomten. Visar her til 
Forprosjektrapporten for meir informasjon.

Åsane byggmesterforretning AS (ÅBF) vant konkurransen og har hlm Arkitekter med på laget.
Samlokaliseringsbygget har vore gjennom eit godt samspel med byggherre og brukargrupper frå 
teknisk etat, brannvesenet og Helse Bergen. Resultatet frå Forprosjektet som ÅBF har utarbeidd, vil gi 
eit bygg som samlar einingene på ein flott måte. Bygget ligg på nordvestleg side av tomta langs eit 
grønt belte. Slik skapast eit stort og fleksibelt øvingsområde for Osterøy Brann og redning. 
Øvingsområdet vil få gode soltilhøve og er skilt vekk frå vegen. Alle funksjoner er samla i eit felles 
bygg.

Arealoversikt bygg:
 Areal brutto ekskl. kaldt lager og bod: 2083m² 
 Areal brutto kaldt lager og utebod: 104m²
 Areal netto ekskl. kaldt lager og bod: 1983m²
 Areal netto kaldt lager og bod: 97m²

Heradstyret har gjort vedtak den 17.06.20 – sak 047/20 på kjøp av 5 dekar tomt på Oddalsmyra til 
maksimum kr. 1,5 millionar pr. dekar. Partane er einig om pris og vilkår. Avtalen vil være klar til 
signering viss heradsstyret gjer eit positivt vedtak den 8. desember 2021. Det er laga ein 
intensjonsavtale mellom Osterøy Entreprenør AS og Osterøy kommune. Denne er vedlagt saka.



Åsane byggmesterforretning AS (ÅBF) har gitt ein pris på opsjon på 600 m² solcellepanel som vil
produsere ca 80.000 kWH pr.år. Opsjonpris er kr. 1.405.000,- eks mva pluss prisstigning. Estimert
kostnad vil være 1,5 mill. kr eks mva.

Viss strømprisen er i gjennomsnitt kr 2.- pr kWH, vil investeringa være tjent inn i løpet av 9,4
år.
Viss strømprisen er i gjennomsnitt kr 2,50 pr kWH, vil investeringa være tjent inn i løpet av
7.5 år.
Viss strømprisen er i gjennomsnitt kr 1.50 pr kWH, vil investeringen være tjent inn i løpet av
12.5 år.

Rådmannen rår til å gjennomføre opsjon på å bygge solcelleanlegg på taket til ein estimert kostnad
på 1,5 mill. kr eks. mva. Grunngjevinga for dette er at høge straumpriser kjem med stort sannsyn til å
halde seg høge framover, og investeringa vil være spart inn i løpet av ca. 9 år. Gevinsten ved å legge
til rette for solceller er etter rådmannen sitt syn så stor at dette vil være ein god investering for
kommunen.

Det er gjort fleire miljøtiltak på bygget og på tomten. Bygget er planlagt etter Tek17. Det skal
etablerast energibrønner på tomta. Det skal og etablerast el lading til biler på tomta.

Rådmannen er fornøyd med at omtrent 55-60% av kontraktane til ÅBF er knytt opp til lokale
underentreprenørar. Dette er særs høgt samanlikna med andre byggeprosjekt og vil gi gode
ringverknadar til lokalt næringsliv i kommunen.

Arbeidet er lagt opp til å starte 3. januar 2022, og bygget skal være ferdig 24. oktober 2022. Det er
lagt opp til ein stram tidsfrist på grunn av at Helse Bergen har svært dårlege lokaler i Lonevåg i dag,
som ikkje er godkjent av Arbeidstilsynet.

Bakgrunn
Osterøy kommune har gjennom mange år arbeidd for ei samlokalisering av ambulanse/brann og



redning og tekniske tenester. Rådmannen har vurdert ulike alternativ og ulike tomter, og 
heradsstyret vedtok i sak HS 041/21 at kommunen skulle samlokalisere ambulanse/brann og 
redning/tekniske tenester i eitt felles bygg på Oddalsmyra med ei ramme på 40 millionar eks. mva. og 
eks tomt.

Tilbodskonkurransen er gjennomført som ein «pris- og designkonkurranse med samspill». J.H.Nævdal 
Yrkesbygg AS, Mjelde Bygg AS og Åsane byggmesterforretning AS (ÅBF) har delteke i konkurransen. 
Vurderinga er gjort ut frå føljande kriterie:

1. Hovedgrep
2. Arkitektoniske og fasade og uttrykk
3. Planløsning og fleksibilitet
4. Materialitet

Det er etablert ei «brukargruppe» som består av Helse Bergen, Osterøy Brann/redning og Tekniske 
tenester, Osterøy kommune. Osterøy kommune ved sektor for Samfunnsutvikling er 
oppdragsgjevar/byggherre. Gruppa har vært aktiv gjennom heile samspelprosessen for å teke i vare 
ulike interessar og sikre at bygget er teneleg for dei funksjonane bygget skal fylle. Det er og laga ein 
intensjonsavtale med Helse Bergen der ambulanse forpliktar seg til å leige lokaler i minimum 10 år. 
Denne avtalen er vedlagt saka.

Vurdering
Rådmannen har gjennom samspelprosessen fått fram eit tilbod frå ÅBF på 43.6 millionar eks. moms. 
«Brukargruppa» har gjennom samspelprosessen lagt til 2.8 millionar i nødvendige 
endringar/forbetringer knytt til krav frå mellom anna arbeidstilsynet. Desse endringane ligg i vedlegg 
«5.1 Revidert økonomisk oppsett som viser endringer i samspillsfasen». Difor klarar ein ikkje å 
levere innanfor ramma som politikarane har gitt på 40 millionar, 

Rådmannen rår likevel til at heradsstyret vedtek prosjektet slik det no er utarbeidd. Rådmannen 
vurderer det slik at ÅBF har levert ei løysing på samlokaliseringa på Oddalsmyra som er veldig godt 
lagt til rette for dei aktivitetane som skal skje der og med god kvalitet. Bygget vil koste ca. 20 000,- pr. 
brutto kvadratmeter inklusive mva., noko som er ein god pris i høve til kva det kostar å bygge i 
Norge.

Osterøy kommune har ikkje pr. i dag ei prosjektavdeling som tek ansvar for investeringsprosjekta til 
kommunen. Det har vist seg gjennom fleire år at det ikkje er mogleg å rekruttere relevant og god nok 
kompetanse på dette feltet. Konsekvensen er at kommunen har laga ei rammeavtale på 
prosjektleiing. Vi må difor sette av 950 000,- til ekstern prosjektleiar for å følgje opp dette 
investeringsprosjektet. Rådmannen si erfaring med investeringsprosjekt er at det er heilt sentralt å 
ha god og kompetent prosjektleiing med relevant erfaring for å sikre at prosjekta blir gjennomført 
etter avtalt pris, kvalitet og tidsramme. I dette tilfellet har Helse Bergen vore veldig klar på at dei vil 
flytte ambulansen viss ikkje bygget blir ferdig snarast mogleg. Rådmannen er difor nøgd med at det 
er lagt opp til knappe 10 månedar før bygget står ferdig.

Bygget vil være teneleg for å utvikle samarbeidet mellom dei tre etatane. Det er fleire på teknisk drift 
som og deltek i Osterøy Brann og redning. Dette vil kunne vidareutviklast og gjere tenestene som 
innbyggarane får endå betre. Drifta vil bli meir effektiv og driftsutgiftar går ned i eit helt nytt og 
moderne bygg.

Folkehelse



Vi sikrar at ambulansen blir stasjonert på Osterøy i minimum ti år
Miljø
Kommunen vil få eit moderne bygg med strenge miljøkrav. Det er og mogleg å investere i 
solcelleanlegg på taket. Det vil bli etablert el lading på dei fleste parkeringsplassane. Oppvarming vil 
skje via energibrønner i grunnen
Økonomi
Osterøy kommune vil få leigeinntektar frå Helse Bergen. I tillegg slipp kommunen å leige lokale på 
Hauge. Det vil og være mogleg å selje tomten på Grønnskaret.

Konklusjon
Rådmannen vurderer det slik at ÅBF har levert ei løysing på samlokaliseringa på Oddalsmyra som er 
veldig godt lagt til rette for dei aktivitetane som skal skje der. Bygget vil koste ca. 20 000,- pr. brutto 
kvadratmeter inklusive mva., noko som er ein god pris i fht kva det kostar å bygge andre steder. I 
tillegg går 55-60% av kontraktsummen til lokalt næringsliv i Osterøy kommune. Til slutt vil vi klare å 
levere eit bygg på svært kort tid (10 månader), noko som er svært viktig for Helse Bergen.

Ikkje vedlagte saksdokument:

Doknr Type Dato Tittel på saksdokumentet
Doknr Type Dato Tittel på journalpost

Vedlagte saksdokument:
Forprosjektrapport med 
vedlegg

328640 03.12.2021

Intensjonsavtale for 
ambulansestasjon_underteikna 
23.11.21

328641 03.12.2021

20211201 Osterøy 
kommune_Samlokalisering 
_Budsjett pr. 01.12.2021

328642 03.12.2021

E-post korrespondanse med 
DSB - Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap

328679 03.12.2021

Intensjonsavtale for 
samlokalisering

328699 03.12.2021

Tilbod på tomt for 
samlokalisering 13.2.19

328700 03.12.2021



Forprosjektrapport  

  

 

Samlokalisering av ambulanse, brannvesen 

og teknisk tjenester. 
      

SAMMENDRAG 
Prosjektet er et resultat av 
konkurranse som ble avholdt i 
2021 av tiltakshaver Osterøy 
kommune, hvor ÅBF med hlm 
Arkitekter på laget, vant 
konkurransen. 
Samlokaliseringsbygget har vært 
gjennom et godt samspill med 
byggherre og brukergrupper fra 
teknisk etat, brannvesenet og 
Helse Bergen.  Forprosjekts 
resultat som nå foreligger, vil gi et 
bygg som samler enhetene på en 
flott måte. Bygget ligger på 
tomtens nordvestlige side langs det 
grønne belte. Slik skapes et stort 
fleksibelt øvingsområde. 
Øvingsområdet vil få gode 
solforhold og ligge adskilt fra vei.  
Alle funksjoner er samlet i et felles 
bygg.   
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Innledning 
Bakgrunn for prosjektet 
Osterøy kommune gjennomførte først en prekvalifisering for så å invitere de prekvalifiserte gruppene 
til anbudskonkurranse i form av pris og designkonkurranse i samspill.  Samspillsfasen er gjennomført 
over seks uker.  Byggherrens prosjektleder har ledet brukergrupper og totalentreprenørens 
prosjektgruppe, og vi har sammen diskutert oss frem til en gunstig løsning.  
  
Bygget har et samlet netto areal på 2083 m2 og samler ambulanse, brannvesen og tekniske tjenester 
under samme tak. Dette gir en kompakt bygningskropp med minimalt miljøavtrykk. 
Forprosjektrapporten vil presentere byggets løsninger etter brukermedvirkning og samspillsfasen 
mellom partene i form av planer, snitt og fasade.  
 
Det er gjennomført brannprosjektering og akustiker har vært med i vurderinger som er gjort og vil 
komme med komplett prinsippnotat for akustikk så snart detaljprosjekteringen har startet.  
 
Materialvalg illustreres i form av tegninger. Tekniske løsninger for alle fag presenteres med 
beskrivelse av løsning.  
 

 

Prosjektmål 
Målet med prosjektet er å samlokalisere viktige tjenester for kommunen slik at de ulike enhetene 
kan dra nytte av felles bygg og dele på enkelte tjenester som treningsrom og møtelokaler.  

Samlokaliseringen bidrar også til at bygget inviterer til trivsel og samspill mellom gruppene. Samtidig 
som det er et prosjektmål å komprimere funksjonene slik at en får et kompakt og kostnadseffektivt 
bygg med et lavt miljøavtrykk.   

 

 

1. Prosjekt resultater 
Prosjektresultatene som nå presenteres er et resultat av et godt samarbeid mellom byggherre, 
Brannvesenet, Helse Bergen, Teknisk avdeling, totalentreprenør og ulike fagrådgivere.  Det har vært 
en grundig og effektiv brukerprosess hvor alle etater har stilt forberedt til brukermøter hvor de har 
presentert sine behov. Dette har gitt et godt bearbeidet og felles resultat som gruppen er stolt av.  

Tilpasset romløsning etter samspillsfasen, med tilhørende teknisk leveranser presenteres under i 
ulike underkapittel. Enkelte underkapittel har spesifikke vedlegg med ytterligere detaljer som det 
vises til.  

 

 

 

 



 side 3 

1.1.Planløsning og organisering 
 

Organiseringen og rominndeling i bygget har hatt søkelys på å skape generelle og fleksible rom og 
fellesarealer for de ulike brukergruppen. Sammen med brukerne det utviklet effektive 
kommunikasjonsveier som sikrer rask utrykning for alle aktører. 

Første etasje har hovedadkomst til bygget hvor vi kommer inn i et stort innbydende inngangsparti 
med direkte inngang til brannvesenenes garderober og til Osterøy kommune sitt lager.  Fra 
brannvesenets garderober kommer en direkte inn til garasjeanlegget via grovgarderober.   

Inngangspartiet rommer trapp og løfteplattform som leder oss videre opp i andre etasjen hvor vi 
kommer opp i en romslig korridor med mye dagslys.  Fordelingen mellom de ulike etasjene illustreres 
i snittet som vist i figur under. 

 

 

Figur 1. :  Viser snitt hvor brannbil er parkert, samtidig som det i 2-etg vises kontordel og tekniskrom med sin 
gunstige plassering med tanke på høyde.  

 

Videre planløsninger er illustrert av arkitekt og de ulike tegningen ligger som vedlegg til denne 
rapport.  

Se vedlegg:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  
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Arealoversikt illustrerer arealfordelingen mellom de ulike funksjonene som vist på bilde under.   

Første etasjen har hovedinngang og entre til de ulike avdelingene. Planet inneholder i all hovedsak 
garasjer, garderober og lager. Brukerne har fått tilpasset effektive kommunikasjonsveier som sikrer 
rask utrykning for alle aktører. 

 
           Figur 2. Viser planløsning for plan 1.  

 

Andre etasjen har nødvendige funksjoner som toalett og wc, samt kontorlokaler for teknisk drift og 
felles treningsrom.  Tekniskrom for luftbehandlingsanlegg ligger sentralt i bygget med god takhøyde 
slik at kanalstrekk enkelt lar seg etablere. 

Helse Bergen har fått tildelt et eget avlåst område som innehar alle nødvendige funksjoner som, 
kontor, soverom, bad, oppholdsrom og lager. Helse Bergen vil få privat tilgang til egen takterrasse.  
Helse Bergen avdelingen vil bli isolert fra resten av etasjen.   

       

Figur 3. Viser arealfordeling og planløsning for plan 2. 
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Arealfordeling over de ulike rommene er satt opp i tabell under.  

 

 

 

 

       

 

Figur 4.: viser arealoppsett over de ulike romarealene.  
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1.2.Bærende konstruksjon 
 

Bærende konstruksjoner av stål med nødvendig avstivning for innfestning av vegg, større 
vindusfelter, takplater, porter, hulldekke og brystning.  

Illustrasjonen under viser prinsipptegning som danner grunnlag for produksjonstegninger for 
utførelse. Stålkonstruksjonen er slyngrenset til SA 2,5 og primet med jernoksid. Males ett strøk i 
standard farge, for eksempel RAL 7000. 

Stålkonstruksjon i vaskehall leveres galvanisert. 

 

 

Figur 4: Viser stålkonstruksjonen i form av en prinsipptegning.   
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1.3.Fasade  
 

HTB leverer fasadeløsning og tetthus. ÅBF har planlagt og valgt leverandører for å kunne tilby et bygg 
med høy kvalitet og minst mulig vedlikehold i driftsfasen. 

 

 

Figur 5: Viser fasade med hovedinngang.

 

 

Vegger 
Tilbudte veggelementer utvendig er med PVDF-belegg, som er det beste på markedet. Vi har i tillegg 
valgt å levere dette belegget på elementene innvendig i vaskehall. Disse krever lite vedlikehold, og er 
mer bestandige enn andre elementtyper som leveres med polyesteroverflater. Det er i tillegg tilbudt 
sandwichelementer av steinull innvendig som skillevegger mellom hovedfunksjoner, da disse tåler 
fuktpåkjenning bedre enn en tradisjonell vegg kledd med gips. 

Dører 
Dører i fasade er tilbudt som lakkerte aluminiumsdører. Hovedinngangsdør og terrassedør er tilbudt 
som aluminiumsdør med glassfelt lakkert i valgfri farge.  

Vinduer 
Vinduer i yttervegg er tilbudt i henhold til leveransebeskrivelse. 
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1.4.Brannkonsept  
Brannkonseptet er utarbeidet av Firesafe as og angir overordnede branntekniske krav, forutsetninger 
og ytelser til konstruksjoner, bygningsdeler og installasjoner. Brannkonseptet og tilhørende skisser 
legges til grunn for all videre prosjektering.  Brannteknisk prosjektering ligger vedlagt.  
Se vedlegg: 9,10,11,12  
 

1.5.Lydkonsept  
Akustiker er innlemmet i prosjektgruppen og har vært med å vurdere bygningskroppen. Det vil bli 
gjort konstruksjonsmessige grep i dekker for å ivareta lydkrav mellom funksjonene på en god måte.  
Komplett prinsippnotat for akustikk utarbeides i forbindelse med detaljprosjektering i neste fase. 
Akustiker er valgt og komplett prinsippnotat for akustikk vil bli utarbeidet av SWECO as.  i løpet av 
tidlig fase for detaljprosjektering.  Lydstandard NS8175 blir lagt til grunn. 
 

1.6.Utomhusarealer 
Bygningen er plassert i det nordvestlige hjørnet av tomten med gode og oversiktlige adkomst og 
utrykningsforhold. Tomten er inngjerdet med flettverksgjerde og elektrisk port i innkjørselen.  
Hovedadkomst til bygningen er lagt på sørvestsiden, med et godt synlig og definert inngangsparti.  
Parkeringsplasser er plassert mot veien og HC og EL-plasser er plassert nærmest inngangen.  Plassen 
vil få utebelysning i henhold til underliggende illustrasjon.  
 

 

Figur 6: viser lysberegning av uteplassen. 
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2.Tekniske installasjoner  
Bygget leveres med moderne teknikk som vil gi et godt inneklima. Valgt energikilde er fremtidsrettet 
og miljøvennlig. De ulike fagleveransene presenteres i hver sitt underkapittel. 
 

2.1.Beskrivelse av elektroarbeider  
Dette er ett næringsbygg tenkt brukt som base for ambulansetjenester, brannvesen 
og tekniske tjenester i Osterøy kommune. 
 
Bygget blir forsynt med 400V fra BKK. Hovedtavle dimensjoneres for 500A, og plasseres i garderobe. 
Det etableres nødvenige underfordelinger. 
 
Innvendig belysning består av innfelte og utpåliggende ledarmaturer tilpasset rommets bruk. Lys 
styres hovedsaklig med sensorer. Manuelle brytere for korridorer, soverom, og oppholdsrom helse. 
 
Utvendig belysning består av vegghengte ledlamper på bygg, og lysmaster ved parkering. Det 
etableres også elbilladere ved parkeringsplasser.  
 
Bygget utsyres med heldekkende brannalarm, og nødlyssytem i henhold til regelverk. 
 
For IT monteres det patcheskap, uttak for wifi sendere, og datapunkt ved kontorplasser.  
Til styring/overvåking av varme, ventilasjon, og tekniske alarmer monteres det SD anlegg. Dette 
kobles opp mot kommunens toppsystem. (EM system) 
 
Strømuttak/stikkontakter monteres i henold til regelverk og beskrivelse. 
Det er medtatt tilkoblinger til ventilasjonsanlegg, vvs tekniske innstallasjoner, kompressor, og andre 
komponeter som er beskrevet.  
 
Lysberegninger med tilhørende plantegning hvor lysarmnatur er plassert ut ligger vedlagt sammen 
med armaturliste.  
Se vedlegg:  13,14, 15 ,16, 17  
 
 

2.2.Beskrivelse av ventilasjonsanlegget  
Bygget blir forsynt med 2 stk. luftbehandlingsanlegg som monteres i eget teknisk rom. 
Ventilasjonsanlegget leverer balansert ventilasjonsluft via roterende varmegjenvinner og vann-
varmebatteri. Ventilasjonsanlegget leveres med digital automatikk med enkel betjening. 
Ventilasjonsaggregatet har innebygget grensesnitt for kommunikasjon med SD-anlegg.  
Det etableres nytt kanalnett i ventilasjonsrom og distribusjonskanaler fra ventilasjonsrom til romnivå 
med vav spjeld på møterom og oppholdsrom. Inntak og avkast leveres via kombihetter på tak for 
begge anlegg. 
Luftmengder dimensjoneres i henhold til tek17-og 444. ref. arbeidstilsynet 
Det vil bli levert og montert dyseventiler på hovedkanal og sentralavtrekk i hver sone. 
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2.3.Beskrivelse av sanitærleveranse og varmeanlegg  
Det vil bli levert komplett sanitæranlegg. Bunnledninger spillvann legges som pp rør fra oppstikk til 
utstyr og sluker under gulv og til utenfor bygg.  
Gulvsluk i renholdssentral leveres som stor sluk med sandfang og filter for vaskemaskiner og 
gulvvaskemaskin.  
Spillvann fra slukrenner og sluk i haller og verksted går til spillvann via oljeutskiller.  
Vannledning legges som 63 mm pe 50 sdr 100 fra utenfor bygg og til innvendig stengeventil i 
Rengjøringsentral  plan 1 
Innvendig spillvann fra plan 2 og til oppstikk ved gulv legges som ma- støpejernsrør. 
Lufterør legges som pp rør. 
Tilførsel vannledninger legges som alupex rør. Skjulte vannledninger legges som pex rør i rør med 
fordelerskap i vegg. Evt. synlige vannledning til forbinding av utstyr legges som halvhårde 
forkrommede kobberrør.  
Hovedstengeventil på vanninntak der vannledning kommer inn over gulv i Rengjøringssentral.  
Sil monteres før mengdemåler, mengdemåler måler alt vannforbruk. Det monteres stengeventil over 
mengdemåler for enklere service og evt. utskiftning av mengdemåler.  
Vannledninger til brannslanger, spylekraner og påfylling tankbil tas ut av vannledninger rett over 
vanninntak for å unngå «dead legs» på tilførsler til sanitæranlegget.  
Toaletter inkl. HC toaletter leveres som vegghengte toaletter med utenpåliggende sisterner. 
Servanter leveres i hvit utførelse leveres med berøringsfri armatur og styreenhet monteres over 
himling. Frostfrie utekraner monteres sånn at heile bygget dekkes med 50 m slangelengde.  
Det leveres slangevogn med 50 m slange.  
I tekniske rom, renholdssentral og vaskerom leveres rustfrie utslagsvasker med bøtterist, bakplate og 
ett- greps blandebatterier med svingbar tut. Blandebatteriene har slangeuttak med hurtigkobling. 
Blandebatteri plasseres sånn at bøtter kan fylles når de står på risten. På varmt og kaldt vann til 
utstyr monteres stengeventiler. 
Sluker tilpasses gulv og belegg. Sluker som er lite brukt utstyres med «luktstopp» Det monteres sluk i 
teknisk rom for varmesentral og ventilasjonsanlegg. 
Brannslanger leveres med 30 m slange og dekker hele bygget. Brannslangene tilpasses veggene de 
monteres i (brannklasse, dimensjon etc.) I tekniske rom leveres 5 kg CO2 håndslokkeapparater. 
Forvarming av varmtvann produseres fra varmepumpeanlegg. Beredere monteres for ettervarming 
Vann og avløp legges opp for tilkobling av vaskemaskiner. På kjøkken der det er oppvaskmaskin uten 
sluk i gulv leveres waterguard vannsikringsventil. 
Fordelerskap for vannledninger monteres i vegg der avløp kan legges til rom med sluk. 
Vannledning til påfylling av tankbil dimensjoneres for 5 l/s 
 

Utvendig  sanitæranlegg 

Spillvann fra sanitærutstyr i bygg går til off. spillvann. Spillvann fra sluk og slukrenner i garasje og 
vaskehall går via oljeutskiller til offentlig spillvann. Det monteres NS-8 Odin oljeutskiller med 
prøvetakingskum og alarm for rensing av oljeholdig vann fra vaskehall og garasjer. Lufterør føres opp 
utenfor vegg på bygg til 4 m over bakkenivå. 

Spillvann utvendig legges i 160mm pp rør. 

Vannledning 63mm legges fra offentlig vannkum til bygg. 

Kaldtvannsledninger isoleres mot kondens med armaflex. 

Synlige varmtvannsledninger isoleres med rockwool med armert alufolie. 
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4.4. Beskrivelse av energikilder 
Varmen hentes fra energibrønner tilpasset byggets varmbehov. Varmen føres inn via væske i 
kollektorledninger. Varmen fra energibrønnene føres direkte inn i byggets tekniskrom for så og 
fordeles ut på varmeanlegget.  
Valgt løsning med energibrønner er fremtidsrettet og miljøvennlig.  
 

3.Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er med i alle faser, og en helhetlig risikostyring er et sentralt element 
gjennom hele prosjektet. Vi jobber for å redusere fare for skader og ulykker for bygge- eller 
anleggsarbeiderne gjennom alle fasene i prosjektet. 
Koordinator for prosjektering (KP) påser at alle fagdisipliner vurderer risikoelementer fortløpende 
ved egen prosjekteringen. Vi benytter et dokument som heter «fareidentifikasjon» som er basert på 
punkter fra byggherreforskriften. De punktene som er aktuelle for dette spesifikke prosjektet, blir 
deretter overført til et risikoregister. Her blir det beskrevet tiltak og ansvarliggjort hvilket fagområde 
som er ansvarlig for oppfølging.   
Byggherren har utarbeidet SHA plan som videreføres i prosjektutførelsen.  
 
Se vedlegg 18, 19   
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3.1.  Prosjektorganisering hos ÅBF med firma og ansvarlig i det enkelte firma 
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4. Fremdrift 
 

Vedlagt fremdriftsplan avhenger av at byggesaksbehandlingen i kommunen foregår på en særdeles 
effektiv måte. Det er samtidig viktig å nevne at ÅBF fremdriftsplanlegger prosjektering og sluttfase i 
egne planer. Vedlagt fremdriftsplan vil bli detaljert og komplettert med teknisk fag fire uker etter 
kontraktsinngåelse.  For fremdriftsplan se vedlegg: 20  
 

 

5.Kostnader 
I samspillsfasen er det gjort optimaliseringer som påvirker den totale kostnaden ved oppføring av 
samlokaliseringsbygget.  I tabellen under er det i ulike hovedkostnadene listet opp.  
 

Referanse: Sum ekskl. mva.: 
Tilbudsbrev, datert 08. oktober 2021 34 262 438.- 
Tilbudssummen er inkludert samspillsfase. Det er egen kontrakt 
for samspillsfasen, beløpet trekkes ut. 

    -800 000.- 

Revidert økonomisk oppsett som viser endringer i forhold til 
tilbudet og konkurransegrunnlaget 

2 799 667.- 

Tilbud på fastpris på LPS til opprinnelig tilbud, datert 21. 
november 2021,  

1 715 000.- 

Tilbud på fastpris på LPS på tillegg i samspillsfase, datert 21. 
november 2021 

148 000.- 

Sum ekskl. mva. etter samspill 38 125 105.- 
25 % mva. 9 531 276.- 
Sum inkl. mva. 47 656 381.- 

 

Rammesøknad er ikke godkjent. Eventuelle kostnader som følge av pålagte endringer i 
rammetillatelse vil komme i tillegg. 
For mer informasjon se vedlegg: 21, 22, 23, 24 
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Vedlegg  
 

 Vedlegg 1. Situasjonsplan – 1-500 
 Vedlegg 2. Plan 1. Etasje 
 Vedlegg 3. Plan 2. Etasje 
 Vedlegg 4. Snitt AA+BB 
 Vedlegg 5. Fasader Nord, Øst, Sør og Vest 
 Vedlegg 6. Himlingsplan 
 Vedlegg 7. Veggplan 
 Vedlegg 8. Gulvplan 
 Vedlegg 9. Brannskisse plan 1 
 Vedlegg 10. Brannskisse plan 2 
 Vedlegg 11. Brannskisse 
 Vedlegg 12. Brannkonsept 
 Vedlegg 13. Osterøy – Plan 1 – Belysningsplan A 
 Vedlegg 14. Osterøy – Plan 2 – Belysningsplan A 
 Vedlegg 15. Osterøy – Plan 1 - Beregninger 
 Vedlegg 16. Osterøy – Plan 2- Beregninger 
 Vedlegg 17. Romskjema -Armaturliste Osterøy kommune 
 Vedlegg 18. Risikovurdering – fareidentifikasjon 
 Vedlegg 19. Risikoanalyse iht. BHF§ 8 
 Vedlegg 20. Samlokalisering Osterøy Fremdrift 
 Vedlegg 21. Fastpristilbud 2191 
 Vedlegg 22. Tilbudsbrev fra ÅBF as 
 Vedlegg 23. Faktureringsplan 
 Vedlegg 24. Revidert økonomisk oppsett som viser endringer i samspillsfase 
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SIDE 2 

 

1 INNLEDNING 

Dette brannkonseptet angir overordnede branntekniske krav, forutsetninger og ytelseskrav til konstruksjoner, 
bygningsdeler og installasjoner og er underlag for alle som er involvert i prosjektet. De branntekniske løsninger som er 
valgt er iht. plan- og bygningslovens[1] (PBL) samt funksjonskrav i teknisk forskrift[3] (TEK) og/eller ytelseskrav i 
veiledning til teknisk forskrift[9] (VTEK). Dette skal benyttes som grunnlag for prosjektgruppen og andre fag.  Disse 
retningslinjene skal ivaretas ved detaljprosjektering. Det er også viktig at ansvarlig søker distribuerer denne rapporten 
til relevante parter i prosjektet. 
 
Det legges til grunn at øvrige prosjekterende gjennomgår og innarbeider kravene fra brannkonseptet i sin 
prosjektering. 
 
Rapporten må ses i sammenheng med brannprosjekteringstegningene. 
 
Det må ikke avvikes fra løsninger og forutsetninger beskrevet i denne rapporten med mindre det er avklart med 
Rådgivende ingeniør Brann (RIBr) via formell avviksbehandling. Forutsetningene som omhandler tiltak i byggefasen må 
forelegges entreprenørene. Forutsetningene som omhandler tiltak i bruksfasen må forelegges eier og brukere. 
 

Rev. Dato Beskrivelse Utført av Kontroll 

     

     

     

 
 
 

Utført av: 
 
 
 

 Kontrollert av: 

Iselin T. Haugland  Kenneth Berntsen 
Branningeniør  Branningeniør 

 
Ved eventuelle spørsmål i forbindelse med rapporten, vennligst ta kontakt med undertegnede på telefon 902 42 479,  
e-post ith@firesafe.no eller Firesafe sentralbord 22 72 20 20. 
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3 SAMMENDRAG 

Rapporten dokumenterer at hovedutformingen av bygningen tilfredsstiller funksjonskravene i plan- og 
bygningsloven[1] (Pbl.), Teknisk forskrift[3] (TEK).  
 

Hovedelementer i brannkonseptet 

Tiltaket gjelder nytt bygg for brannvesen, ambulanse og lager for kommunen på Osterøy. 
 
Branntekniske hovedføringer: 

• Bærende konstruksjoner: 
- Understøttende bæring 2. etasje og branncellebegrensende konstruksjoner: R 30 [B 30] 
- Øvrige konstruksjoner: R 15 [B 15] 

• Klassekrav til brannceller: EI 30 [B 30] 

• Heldekkende brannalarmanlegg, kategori 2, med optiske røykdetektorer i alle områder, i samsvar med NS 
3960 og NS-EN 54-serien. Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til nødalarmsentral. 

• Høytsittende elektrisk ledesystem iht. NS 3926 og NS-EN 1838. 

• Det skal foreligge evakueringsplaner før bygget tas i bruk. 

• Byggverket må ha enten håndslokkeapparat eller egnet brannslange. 
 

 
Det skal ikke avvikes fra løsninger og forutsetninger beskrevet i denne rapporten med mindre det er avklart med 
ansvarlig prosjekterende RIBr. 
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4 GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER 

4.1 Beskrivelse av tiltaket 
Oppdraget omfatter brannteknisk prosjektering og ivaretagelse av funksjonene etter plan- og bygningsloven som 
ansvarlig brannteknisk prosjekterende (PRO) på: 

☒ Konseptnivå 

☒ Ytelsesnivå 

☐ Detaljnivå innen følgende fagområder:  

 
Oppdraget består av utarbeidelse av: 

☒ Brannteknisk prosjekteringsrapport 

☒ Branntekniske tegninger 

☒ Alternativsvurdering/-analyser (ved behov og/ eller ønske) – se eget kapittel. 

4.2 Omfang og avgrensninger 
Tiltaket gjelder nytt bygg for brannvesen, ambulanse og lager for kommunen på Osterøy. 

4.3 Eiendomsdata 
Prosjekt/eiendom: Osterøy samlokalisering 

Adresse: Oddalsmyra Næringspark 

Gårds-/bruksnummer: 4/120 
Kommune: Osterøy 

 

 
Situasjonsplan 
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4.3.1 Grunnlagsdokumenter (Søknader, godkjenninger etc.) 

Dokument Dato(er) Revisjon Utarbeidet av 

Rammetillatelse, melding om vedtak *    

* Eventuell rammetillatelse for tiltaket er ikke mottatt. Dersom det gis føringer i denne som påvirker brannkonseptet 
må Firesafe informeres.  

4.3.2 Grunnlagstegninger 

Tegninger Dato(er) Revisjon Utarbeidet av 

Tegningsgrunnlaget er mottatt fra web-hotellet til 
prosjektet 24.11.21, 29.11.21 og 01.12.21 (egne 
branntekniske tegninger er utarbeidet basert på dette 
grunnlaget)  

   

Plan 1-Etasje 19/11/2021  HLM Arkitektur 

Plan 2-Etasje 19.11.2021  HLM Arkitektur 

Situasjonsplan 1-500 05.11.2021  HLM Arkitektur 

Osterøy brannstasjon-forprojekt - Section - Snitt BB 1-200 -  - 

Fasader-1-100 29.11.2021  HLM Arkitektur 

4.4 Lover, forskrifter, veiledninger, standarder mv. lagt til grunn 
Brannkonseptet er utarbeidet på grunnlag av kravene i Byggteknisk forskrift[3] (TEK17) kapittel 11 og preaksepterte 
løsninger i forskriftens veiledning[9] (VTEK). Eventuelle fravik fra preaksepterte løsninger er særskilt begrunnet og 
dokumentert.  
 
Veiledning[9] til TEK17[3] av desember 21 er lagt til grunn for prosjekteringen. 

4.5 Grunnlaget for brannkonseptet 
Etterfølgende oppsummerer forhold som har betydning for brannkonseptets utforming. Dette er 
dimensjoneringsgrunnlaget for brannkonseptet og avgjørende for de branntekniske krav og tiltak som er angitt i 
kapittel 5. Endringer i forutsetningene kan resultere i nye branntekniske krav og behov for andre tiltak. 

Forhold Beskrivelse 

Antall tellende etasjer 2 

Arealsammenstilling Se kapittel 5.3 for arealsammenstilling. 

Tiltaksklasse Tiltaksklasse for brannkonseptet i prosjektet settes til 3 jf. Forskrift om Byggesak § 9-4. 

Uavhengig kontroll Det er krav om uavhengig kontroll. 

Persontall Kontorlokalene i 2. etasje (inkl. treningsrom og soverom ambulanse) har et areal på 
ca. 320 m2. I § 11-13 Tabell 3: Persontall for dimensjonering av fri bredde på utganger 
til rømningsvei og fri bredde i rømningsvei er det angitt at det skal tas utgangspunkt i 
15 m2 bruttoareal pr. person for kontorer. Dette gir et forventet persontall på ca. 22 
personer i 2. etasje. For brannstasjonen og ambulansesentralen vil det være de 
samme personene som benytter lokalene i 1. og 2. etasje. Persontallet vurderes 
derfor å være lavt, og ikke dimensjonerende for rømningsbredder. 
 
Lageret for Osterøy kommune vil ha lavt persontall, og persontallet vil ikke være 
dimensjonerende for rømningsbredder. 

Brannenergi Basert på statistiske verdier i Byggforskserien 321.051, forventes det en spesifikk 
brannenergi på 50-400 MJ/m2 omhyllingsflate. Dette er en forutsetning som gir 
grunnlag for øvrige løsninger i prosjektet. 

Innsatstid brannvesen Ca. 20 minutter fra Arna brannstasjon.  

Brannfarlig væske/vare 
Brennbar gass 

Oppbevaring eller håndtering av brannfarlig vare, væsker eller gasser som kan utgjøre 
eksplosjonsfare, vil måtte underlegges risikovurderinger i samsvar med brann- og 
eksplosjonsvernloven[2] og tilhørende forskrifter. Dette kan i tilfelle utløse behov for 
branntekniske tiltak ut over det som er beskrevet i denne rapporten. 
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4.6 Brannsikkerhet i byggeperioden iht. Plan- og bygningslovens § 28-2 
Brannrisiko vil normalt være større i en byggefase enn i driftsfase. Dette gjelder særlig ved arbeid i byggverk som skal 
være delvis i bruk i byggeperioden. Det er viktig at sikkerheten blir tatt vare på gjennom kontroll og vurdering av 
risiko, og at en vurderer tiltak for hindre uønskede hendelser i de ulike byggefasene. 
 
Dette må tas inn som en del SHA planene i prosjektet (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) av SHA koordinator. Det vises 
til Byggherreforskriften[6] § 7. 

4.7 Brannteknisk detaljprosjektering 
Brannkonseptet angir det overordnede konseptet som må velges for å ivareta funksjonskravene i TEK[3]. 
Detaljprosjektering med valg av materialer/produkter inngår normalt ikke av selve brannstrategien.  Det må 
detaljprosjekteres av de øvrige rådgivere i prosjektet - ARK, RIB, RIE, RIV osv. Detaljprosjekteringen må dokumenteres 
og inngå i byggets FDV dokumentasjon. 

4.8 Forutsetninger for bruk-/driftsfasen 
 
For at et byggverk skal fungere, må de som skal forvalte, drifte og vedlikeholde byggverket, ha kunnskap om 
byggverkets egenskaper og forutsetninger. Ved ferdigattest skal det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon for 
byggverkets- og byggeproduktenes egenskaper, som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverket (FDV-
dokumentasjon). Det stilles ikke krav til selve forvaltningen, driften eller vedlikeholdet, bare at det skal finnes 
nødvendig dokumentasjon som grunnlag for å utarbeide nødvendige rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold. 
 
Brannkonseptet er basert på at prosjektet inkludert alle brannsikkerhetstiltak ferdigstilles i sin helhet før hele bygget, 
eller den aktuelle delen av bygningen tas i bruk. Dersom det skulle være aktuelt å søke brukstillatelse i flere trinn, må 
fremdriften planlegges slik at tiltak ferdigstilles tidsnok, og i nødvendig omfang, til at dette kan aksepteres. 
 
Iht. Forskrift om brannforebygging[4] har eier ansvar for å dokumentere at byggverket er forskriftsmessig bygget, 
vedlikeholdt og utstyrt iht. gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. For å opprettholde et forsvarlig 
sikkerhetsnivå i bruksfasen må eier/virksomhet/bruker av byggverket gjennom internkontroll etter HMS- forskriften 
sørge for at branntekniske tiltak og innretninger alltid virker som forutsatt. 
 
Eier har sammen med bruker ansvar for at forutsetningene som ligger til grunn for brannkonseptet etterleves og 
ivaretas i bruksfasen. Brannkonseptet må forelegges eier/brukere som sikkerhet for at alle forutsetninger i konseptet 
som har betydning for bruk av bygget oppfattes og aksepteres. 
 
FDV dokumentasjon for bruksfasen må utarbeides og søker skal overlevere denne til eier av bygget iht. TEK[3] § 4. Eier 
har ansvaret for oppbevaring av FDV dokumentasjon. Alle utførende entreprenører i prosjektet har ansvaret for at de 
utfører arbeidene iht. ytelseskrav i brannstrategi/brannplaner og detaljprosjektering fra de øvrige rådgiverne i 
prosjektet. Utførelsen og produktene som benyttes må dokumenteres iht. krav til brannteknisk FDV dokumentasjon. 
 
Etter VTEK[9] skal bygningenes branntekniske egenskaper dokumenteres i tre nivåer: 
Nivå 1: Brannstrategi fra brannrådgiver (RIBr) 
Nivå 2:  Detaljprosjektering fra ARK, RIE, RIB og RIV. Den må ikke avvikes fra brannstrategi uten godkjenning fra RIBr. 
Detaljprosjekteringen må dokumenteres. 
Nivå 3: Dokumentasjon av utførelse fra entreprenørene. Det skal dokumenteres at utførelsen er iht. spesifikasjoner 
på nivå 1 og 2. 
 
Krav til brannteknisk FDV dokumentasjon 

• I FDV dokumentasjonen skal ytelseskrav (brannstrategi), dokumentasjon av detaljprosjektering og 
monterings-/produktdokumentasjon etc. blir satt opp på en systematisk og oversiktlig måte. 

• Detaljprosjekteringen i nivå 2 skal dokumentere at ytelseskravene i nivå 1 blir oppfylt. 

• I nivå 3 skal riktig monteringsanvisning, produktdokumentasjon, virksomhetens sjekklister iht. KS-systemet 
etc. benyttes som dokumentasjon. 

• Ved avvik i produksjonsfasen må normalt avviksmeldinger utarbeides og godkjennes av RIBr. 
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5 BRANNTEKNISKE YTELSESKRAV 

De branntekniske løsninger som er valgt i dette konseptet er iht. Byggteknisk forskrift[3] (TEK) og ytelseskrav i 
veiledning til byggteknisk forskrift[9] (VTEK). I tilfeller hvor andre ytelseskrav enn de som står i VTEK er valgt, er disse 
spesifisert i det enkelte kapittel under tekst/tabeller som refererer til VTEK. Alle fravik fra VTEK dokumenteres særskilt 
og vanligvis i eget kapittel/vedlegg. 
 
De branntekniske løsningene for å ivareta de gjeldende kravene er vist med referanse til paragraf i Byggteknisk 
forskrift (TEK). De valgte branntekniske løsningene er angitt med tilhørende kommentarer hvor det er behov. 
 
Firesafe har med bakgrunn i forståelsen av prosjekteringsprosessen og Organisasjonen for rådgivereFeil! Fant ikke 

referansekilden. (RIF) sin ansvarsmatrise foreslått ansvarlige fag for de ulike ytelseskravene. Dersom aktører i prosjektet 
oppfatter at ansvaret er feil plassert meldes dette tilbake til Firesafe sammen med den disiplinen som er riktige 
ansvarlige. 

5.1 Brannprosjekteringstegninger og vedlegg 

Dato Revisjon Type Filnavn 

01.12.2021  Plan 223171 Brannskisse plan 1 

01.12.2021  Plan 223171 Brannskisse plan 2 

01.12.2021  Snitt 223171 Brannskisse snitt 

5.2 § 2-1 Dokumentasjonsform 

 Løsningsform Kommentar 

☐ Preakseptert  

☒ Preakseptert med 
fravik 

Ikke lavtsittende komponenter i ledesystemet 

☐ Analyseløsning  

5.3 §§ 11-2 og 11-3 Risiko- og brannklasse 

Plan Areal (ca. m2) Risikoklasse Brannklasse Type virksomhet og kommentarer 

1. etasje 1700 2/4 1 Lager, brannstasjon og ambulansesentral med 
døgnbemanning 

2. etasje 380 4 1 Brannstasjon og ambulansesentral med 
døgnbemanning 

Utebod 105 1 - Utebod 

5.4 § 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

11 Bærende konstruksjoner Understøttende bæring 2. etasje og 
branncellebegrensende 
konstruksjoner: R 30 [B 30] 
 
Øvrige konstruksjoner: R 15 [B 15] 

Den delen av bygget som benyttes 
som lager er i hovedsak en høy etasje. 
Prosjektert løsning vurderes derfor å 
være iht. preaksepterte ytelser.  

RIB 

4 Trappeløp -  ARK 

7 Utkragede bygningsdeler Utkragede bygningsdeler og 
lignende må ha forsvarlig innfesting 
for å hindre nedfall som kan skade 
rednings- og slokkemannskapene 
og deres materiell under 
førsteinnsatsen. Tyngre 
bygningsdeler må forankres i 
byggverkets hovedbæresystem. 

 ARK 

 
1 Nummerering er kun referanse til sjekkliste for internkontroll. Punkter som ikke er relevante er slettet. Nummereringen er derfor ikke alltid 
kontinuerlig. 
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5.5 § 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

1 Generelt Det er ikke oppgitt at det vil være 
bruk i bygget som krever særskilt 
vurdering med hensyn til sikkerhet 
ved eksplosjon. 

Dersom dette ikke medfører riktighet 
må forhold som skal vurderes 
tilbakemeldes til Firesafe. 

RIE 

5.6 § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

1 Avstand mellom 
byggverk 

Avstanden til nærmeste nabobygg 
må være minimum 8 meter. 

 RIB 
(ARK) 

5.7 § 11-7 Brannseksjoner 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

1 Brannseksjoner, 
størrelse 

Bygget utføres som en 
brannseksjon. 
 
 

Løsningen forutsetter at bygget er 
utstyrt med heldekkende 
brannalarmanlegg, med 
direktevarsling til brannvesenet, se 
krav i kap. 5.12. 

ARK 

5.8 § 11-8 Brannceller 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 
1 Branncelleinndeling Følgende rom/områder skal utgjøre 

egne brannceller:  

• Trapperom. 

• Garasje brann og 
ambulanse, inkludert 
bakenforliggende 
garderobe og lager, samt 
vaskehall. 

• Garasje og lager (Osterøy 
kommune). 

• Rengjøringssentral. 

 ARK 

2 Klassekrav til brannceller EI 30 [B 30]   ARK 

3 Energisentral Dersom det skal installeres 
kuldemaskiner/varmepumper med 
brennbart kjølemedium kan det 
tilkomme krav som følge av dette. 
Dette kan for eksempel være krav 
til brannceller, overflater, 
ventilasjon, Ex-sikring.   

Detaljløsninger må avklares med RIBr. RIE 

5 Klassekrav til dører Dører til trapperom:  
EI₂ 30-CSa [B 30 S] 
 
Øvrige dører: EI₂ 30-Sa [B 30] 

 ARK 

6 Vindu i brannskille-
konstruksjon 

Vindu i branncellebegrensende 
vegger må ha tilsvarende 
brannmotstand som veggen de står 
i, her EI 30 [B 30]. Vindu med 
brannmotstand må ikke kunne 
åpnes i vanlig brukstilstand. 

 ARK 
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  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

7 Brannspredning i fasade 
vertikal, horisontal og 
mot takfot 

Sannsynligheten for 
brannspredning mellom 
brannceller i ulike plan, må 
reduseres på en av følgende måter: 

• Kjølesone (vertikal 
avstand) mellom vinduer 
som ligger over hverandre 
er minst lik høyden til 
underliggende vindu og 
utført med 
brannmotstand minst E 
30. Det kan eventuelt 
benyttes vinduer med 
klasse E 30 for å oppnå 
tilstrekkelig avstand. 

• Inntrukne fasadepartier er 
på minimum 1,2 meter, 
eller utkragede 
bygningsdeler med 
samme brannmotstand 
som etasjeskiller er 
minimum 1,2 meter ut fra 
fasadelivet. 

 
Eventuell takfot må i hele lengden 
utføres som 
branncellebegrensende 
konstruksjon for brannpåvirkning 
nedenfra.  
 
For å hindre brannsmitte i 
innvendig hjørne mellom tak over 
lager og fasade i plan 2, må taket 
ha brannmotstand EI 30 [B 30] 
minimum 8 meter ut fra fasaden i 
plan 2.  

 ARK 

8 Sjakter Installasjonssjakter må utføres som 
egne brannceller og må utføres 
med dører og luker klasse Sa 
[anslag og tettelist på alle sider]. 
Alternativt til Sa -klasse kan 
installasjonssjaktene 
røykventileres. Dører og luker må 
ha samme brannmotstand som 
veggene de står i. 
 
Eventuelt kan sjakter tettes i 
etasjeskillere med tilsvarende 
brannmotstand som etasjeskillerne 
de går gjennom. 

 ARK 

9 Heisdør, brannsluse 
foran heissjakt 

Det etableres løfteplattform i 
trapperom.  

 ARK 
RIE 

10 Trapperom, type Trapperom Tr1.   ARK 
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  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

14 Garasjer, rom som 
forbinder garasje og rom 
for annet formål, 
brannsluse 

Når det tas betryggende 
forholdsregler mot spredning av 
brann og inntrengning av gasser til 
tilliggende rom, er det ikke 
nødvendig med mellomliggende 
rom mellom garasje og tilknyttede 
servicerom, garasje for 
utrykningskjøretøy eller lastehall 
som undertiden benyttes om 
garasje. 

Krav til skillekonstruksjoner mot 
garasje vurderes ikke å være relevant, 
da garasjen er en del av selve driften 
av bygget, og ikke et parkeringsanlegg.  

ARK 

5.9 § 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

2 Overflate i branncelle 
som ikke er rømningsvei  

D-s2,d0 [In 2]  ARK 

 Kledning i branncelle 
som ikke er rømningsvei 
med areal over 200 m2 

K₂10 D-s2,d0 [K2] Se utdypning av ytelseskrav under.    

3 Overflater i branncelle 
som er rømningsvei 

B-s1,d0 [In 1] 
 

 ARK 

 Kledning i branncelle 
som er rømningsvei 

K₂10 B-s1,d0 [K1] 
 
Sandwichelementer som ikke 
tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 må 
være beskyttet av kledning  
K₂10 A2-s1,d0 [K1-A] mot 
rømningsveier. 

Se utdypning av ytelseskrav under.   ARK 

4 Overflate i sjakter og 
hulrom 

B-s1,d0 [In 1]  ARK 

 Kledning i sjakter og 
hulrom 

K₂10 B-s1,d0 [K1] Se utdypning av ytelseskrav under.   ARK 

5 Gulv i rømningsvei Dfl-s1 [G]  ARK 

6 Rom for brannfarlig stoff Det er opplyst at det ikke er 
brannfarlig virksomhet eller 
oppbevaring av brannfarlig vare i 
bygget. 

Dersom dette ikke medfører riktighet 
må forhold som skal vurderes 
tilbakemeldes til Firesafe. 

ARK 

7 Demonterbar himling Overflater og kledninger i hulrom 
over himlingen må ha minst like 
gode branntekniske egenskaper 
som overflatene og kledningene i 
rømningsveien for øvrig. 

 ARK 

8 Nedforet himling i 
rømningsvei 

Himlingen må tilfredsstille klasse 
A2-s1,d0 [In 1 på begrenset 
brennbart underlag] og ha et 
opphengssystem med dokumentert 
brannmotstand minst 10 minutter 
for den aktuelle eksponering, eller 
himlingen må bestå av kledning 
som tilfredsstiller klasse  
K₂10 A2-s1,d0 [K1-A]. 

 ARK 
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9 Isolasjon generelt A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset 
brennbart] 
 
Brennbar isolasjon kan benyttes i 
murte eller støpte konstruksjoner 
dersom isolasjonen mures eller 
støpes inn, slik at muligheten 
begrenses for at isolasjonen blir 
involvert i en brann. Isolasjonen må 
brytes ved branncellebegrensende 
konstruksjoner, slik at 
brannspredning inne i 
konstruksjonene hindres og den 
branncellebegrensende funksjonen 
opprettholdes. 

 ARK 

10 Isolasjon tak A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset 
brennbart] 
 
Brennbar isolasjon kan benyttes i 
isolerte takflater forutsatt at:  
a. Isolasjonen legges på et 

bærende underlag som 
tilfredsstiller klasse A2-s1,d0.   

b. Det bærende underlaget 
beskytter isolasjonen mot 
varmepåkjenning fra 
undersiden (for eksempel 
betongdekke). Alternativt kan 
den brennbare isolasjonen 
beskyttes på undersiden av 
isolasjon av klasse A2-s1,d0 
med tilstrekkelig tykkelse til å 
isolere mot varmepåkjenning.  

c. Den brennbare isolasjonen er 
beskyttet på oversiden av 
isolasjon med tykkelse 30 mm 
og som tilfredsstiller klasse A2-
s1,d0. Alternativt til 
beskyttelse på oversiden kan 
den brennbare isolasjonen 
oppdeles i arealer på inntil 400 
m2. 

 ARK 

11 Sandwichelementer Generelt: A2-s1,d0 
[ubrennbart/begrenset brennbart] 
 
Det kan benyttes 
sandwichelementer som minst 
tilfredsstiller klasse B-s1,d0 eller 
Eurefic-klasse A. 

 ARK 
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12 Fasade, utlekting og 
vindsperre 

D-s3,d0 [Ut 2] 
 
Overflater og kledning i hulrom i 
ytterveggskonstruksjoner betraktes 
på samme måte som utvendig 
overflate og kledning, og må ha 
samme branntekniske egenskaper. 
Det vil si at lekter, vindsperre osv. i 
hulrommet bak fasadekledningen 
også må tilfredsstille kravet angitt 
over. 

 
 
 

ARK 

13 Tak BROOF(t2) [Ta] Teglstein, betongtakstein, skifertak og 
metallplater kan uten ytterligere 
dokumentasjon antas å tilfredsstille 
kravet. 

ARK 

5.9.1 Utdypning av ytelseskrav 

 
Kledning 
Krav til kledning gjelder kun der kledningen skal beskytte lettantennelige bakenforliggende materialer. 
Bakenforliggende materialer som må beskyttes, kan f.eks. være treverk i rømningsvei eller brennbar isolasjon og 
andre materialer som er mer lettantennelig enn treverk, uansett hvor i bygningen de er benyttet. Der det ikke er 
behov for beskyttelse av bakenforliggende materialer, vil det kun være krav til overflate som er relevant. 
 

5.10 § 11-10 Tekniske installasjoner 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

1 Ventilasjonsanlegg Ventilasjonsanlegg må utføres slik 
at de ikke bidrar til brann- eller 
røykspredning i byggverket via 
kanalnettet, på grunn av utettheter 
ved gjennomføringer i 
brannskillende bygningsdeler, eller 
på grunn av varmeledning i 
kanalgodset. 
 
Ventilasjonsanlegg må utføres i 
materialer som tilfredsstiller klasse 
A2-s1,d0 [ubrennbare materialer]. 
For kanaler gjelder dette hele 
tverrsnittet (kanalgodset). Unntak 
kan gjøres for små komponenter 
som ikke bidrar til spredning av 
brann. 
 
Avtrekk fra komfyr må føres i egen 
kanal på grunn av fettavsetning fra 
matos. Avtrekk må ha fettfilter, og 
avtrekkskanalene må kunne 
rengjøres i hele sin lengde for å 
redusere faren for antennelse og 
brann. 
 
Avtrekkskanaler fra kjøkken må 
utføres med brannmotstand EI 15 
A2-s1,d0 hvis de ikke ligger i sjakt. I 
tilslutning mellom komfyrhette og 

 RIV  
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avtrekkskanal kan det benyttes 
fleksible kanaler. 

2 Gjennomføringer i 
branncelleskiller 
(Vann og avløpsrør, 
kabler, ventilasjons-
kanaler ol.) 

Tekniske gjennomføringer som 
bryter brannskillende 
konstruksjoner må ha dokumentert 
brannmotstand. Dette oppnås ved 
å benytte sertifisert tetteprodukt 
med minst samme brannmotstand 
som konstruksjonen den går 
gjennom. Produktet skal være 
godkjent for typen gjennomføring 
og kan være forskjellig for kabler, 
ventilasjonskanaler og vann- og 
avløpsrør. 
 
Plastrør med ytre diameter inntil 
32 mm skal også tettes med 
godkjent brannfugemasse og ha 
samme brannmotstand som 
konstruksjonen for øvrig. 
 
Tetting med betong eller alminnelig 
støpemasse er ikke en godkjent 
løsning med unntak av 
støpejernsrør med ytre diameter til 
og med 110 mm. Disse kan føres 
gjennom murte og støpte 
konstruksjoner med 
brannmotstand inntil EI 60 A2-
s1,d0 [A 60] uten klassifisert 
branntettemasse, dersom det 
støpes rundt gjennomføringen og 
konstruksjonen har 
tykkelse minst 180 mm. Dette 
forutsetter at avstanden fra røret 
til brennbart materiale må være 
minst 250 mm. 

Innebærer tetting/isolering med 
mansjett eller tetteprodukt etter 
dokumentert godkjent metode gitt i 
produktgodkjenning.  
 
For plastrør kreves det typisk mansjett 
eller ekspanderende klembånd ved 
diameter større enn 32 mm. 
Gjennomføringer av stål eller 
støpejern krever normalt 
brannisolering. 

RIE 
RIV 

3 Teknisk rør- og 
kanalisolasjon 

Dersom den samlede eksponerte 
overflaten av isolasjonen på rør og 
kanaler utgjør mer enn 20 prosent 
av tilgrensende vegg- eller 
himlingsflate må isolasjonen minst 
tilfredsstille samme klasse som de 
tilgrensende overflatene. 
 
Dersom den samlede eksponerte 
overflaten av isolasjonen på rør og 
kanaler utgjør mindre enn 20 
prosent av tilgrensende vegg- eller 
himlingsflate, gjelder følgende: 

• I rømningsveier: BL-s1,d0 
[PI]. Unntak gjelder 
isolasjon på enkeltstående 
rør eller kanal med ytre 
diameter til og med 200 
mm som minst må 
tilfredsstille klasse  

Den flaten der rør eller kanal er 
innfestet, regnes som tilgrensede 
vegg- eller himlingsflate. For vertikale 
rør og kanaler er det veggflaten som 
skal legges til grunn. 

RIV 
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CL-s3,d0 [PII]. 

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

• Øvrig isolasjon: DL-s3,d0 
[PIII]. 

4 Opphengssystem for 
tekniske installasjoner 

Innfesting og oppheng for kanaler 
og ventilasjonsutstyr må utføres 
med brannklasse tilsvarende som 
for brannceller.  

Se NBI 520.346 Brannmotstand i 
opphengssystemer for tekniske 
installasjoner. 

RIV 
RIE 

5 Strømforsyning og 
elektriske installasjoner 

Kabler må ikke legges over 
nedforet himling eller i hulrom i 
rømningsvei med mindre ett av 
følgende punkter er oppfylt: 

• kablene representerer 
liten brannenergi, det vil si 
mindre enn ca. 50 
MJ/løpemeter hulrom 

• kablene er ført i egen sjakt 
med sjaktvegger som har 
brannmotstand 
tilsvarende 
branncellebegrensende 
bygningsdel 

• himlingen har 
brannmotstand 
tilsvarende 
branncellebegrensende 
bygningsdel.  

 
Strømforsyning til installasjoner 
som skal ha en funksjon under 
brann og slokking må sikres ved at 
kabler legges i innstøpte rør med 
overdekning minimum 30 mm, 
eller ved at det brukes kabler som 
beholder sin funksjon og 
driftsspenning minst 30 minutter. 

 RIE 

5.10.1 Utdypning av ytelseskrav 

 
Solceller: 
Dersom det er aktuelt med solceller på tak, må dette detaljprosjekteres særskilt. Prosjekteringen utføres iht. 
Byggdetalj 321.231 og NEK400. 
 
NEK 400:712  

a) Der DC kabler (likestrøm) føres inn i bygningen skal man kunne frakople (712C.2.1). 

 

 i) Frakopler automatisk ved bortfall av AC spenning.  

ii) Frakopling skal kunne aktiveres manuelt av bryter montert lett tilgjengelig ved hovedangrepsvei (Nødstopp for 
solcelleanlegget). 

 

Solceller på tak (712C.2.2)  

i) Monteres > 1 meter fra minst en av takets ytterkanter, mot oppstillingsplass for høydemateriell.  
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ii) Monteres > 0,6 meter fra takmønet.  

iii) Monteres > 1,25 meter fra brannvegg (brannskille som stikker opp over takflaten)  

iv) Monteres med solcellefri gangbane med bredde > 1 meter for hver 40 meter. 
 
Brennbar isolasjon i takkonstruksjoner skal være tildekket, murt eller støpt inn. Tildekking på oversiden av 
takkonstruksjonen skal forhindre brannstart fra utvendig branneksponering, som for eksempel flyvebrann. Solceller 
plassert oppå en takkonstruksjon danner et hulrom mellom panelene og den underliggende takkonstruksjonen, og 
øker risiko for brannspredning i dette hulrommet. 
 

5.11 § 11-11 Generelle krav om rømning og redning 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

4 Fluktvei i branncellen Innredning av branncellen må ikke 
være til hinder for effektiv 
rømning, gjøre det vanskelig å 
orientere seg og å finne utgangen.   

 ARK 

5.12 § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

2 Alarmanlegg Heldekkende brannalarmanlegg, 
kategori 2, med optiske 
røykdetektorer i alle områder.  
 
Brannalarmanlegg må prosjekteres 
og utføres i samsvar med NS 3960 
og NS-EN 54-serien. 

 
 

RIE 

a o Alarmorganisering Ved detektert brann skal hele 
bygget varsles.  
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b o Styringer ved alarm Følgende elementer er eksempler 
på styringer som gjerne må 
aktiveres/ deaktiveres på signal fra 
brannalarmanlegget (eller gi signal 
til brannalarmanlegget)*: 

• Brannparkering av 
løfteplattform i utgangsplan. 

• Styring av 
ventilasjonsanlegg (eks. 
deteksjon i luftinntak som 
stopper tilluft). 

• Lukking av spjeld. 

• Alarmoverføring til 110-
sentral. 

• Lukking av dører på 
holdemagnet (evt. på lokal 
deteksjon i/ved dør). 

• Lås og beslag: Åpning av 
låste dører i flukt- og 
rømningsvei. 

• Røykventilasjon av 
installasjonssjakt (evt. på 
lokal deteksjon i aktuell 
sjakt). 

• Solskjerming må kjøres opp 
der hvor det skal være 
vindusrømning.  

• Nøkkelsafe. 

• Alarmsender. 
*Dette er ikke en komplett liste, 
men registrerte eksempler på hva 
som kan være aktuelt i ett prosjekt. 
Detaljert oversikt må utarbeides av 
RIE. 

  

c o Parkeringshus, garasje 
og parkeringskjeller 

Garasjer skal dekkes av 
brannalarmanlegget.  
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d o Krav til universell 
utforming, inkl. bad og 
toalett 

Akustiske alarmorganer må 
suppleres med optiske i 
fellesarealer. 
 
I byggverk med krav om universell 
utforming, må rom som er 
universelt utformet, jf. § 12-7 
sjuende ledd, ha optiske 
alarmorganer i tillegg til akustiske. 
Unntak gjelder: 

a. I rom som i hovedsak 
benyttes av én person om 
gangen, som for eksempel 
kontorer, kan det benyttes 
mobile, optiske 
alarmorganer. 

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

 
I bad og toalettrom som er 
universelt utformet, jf. § 12-9, må 
akustiske alarmorganer suppleres 
med optiske. 
 
Rømningsveier trenger ikke ha 
optiske alarmorganer i tillegg til 
akustiske. 

  

f o Varsling takterrasse Terrasse må ha utstyr for varsling 
av brann. 

  

g o Alarmoverføring Brannalarmanlegg må ha 
alarmoverføring til 
nødalarmsentral. 

Kravet kommer som en følge av 
størrelsen på brannseksjonen.  

 

3 Markeringskilt/nødlys 
og/eller ledesystem 

Høytsittende elektrisk ledesystem 
iht. NS 3926 og NS-EN 1838. 
 
Det må være markeringsskilt 
plassert over alle utganger til og i 
rømningsvei, samt ved 
retningsendringer. Unntak kan 
gjøres for utgang fra små rom der 
slike skilt åpenbart er unødvendige. 
 
Rømningsmerking må være synlig 
og lesbar fra alle steder i flukt- og 
rømningsveien. 
 
Bygget skal ha god belysning også 
ved strømbrudd.  

Forskrift om utforming og innretning 
av arbeidsplasser og arbeidslokaler 
(arbeidsplassforskriften), stiller krav 
om nødbelysning der arbeidstakere 
kan bli utsatt for fare ved svikt i den 
kunstige belysningen. Denne 
forskriften stiller også krav om at 
rømningsveier og nødutganger skal 
være utstyrt med nødlys som er 
tilstrekkelig til å dekke behovet i 
tilfeller med svikt i den ordinære 
belysningen. For prosjektering og 
utførelse av nødbelysning vises til NS-
EN 1838:2013. 

RIE 

a o Funksjonstid ledesystem Ledesystem må fungere i den tiden 
som er nødvendig for rømning og 
redning, og i minst 30 minutter 
etter utløst brannalarm eller 
bortfall av kunstig belysning 
(strømbrudd). 

  

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/12/ii/12-7/7/
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/12/ii/12-7/7/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1356
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1356
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1356
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=726123
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=726123
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4 Evakueringsplan Det skal foreligge 
evakueringsplaner før bygget tas i 
bruk.  

Se utdypning av ytelseskrav under.  ARK 

5 Merking av 
branntekniske 
installasjoner 

Plasseringen av branntekniske 
installasjoner som har betydning 
for rømnings- og redningsinnsatsen 
skal være tydelig merket.  
 
Installasjoner som har betydning 
for rømnings- og redningsinnsats 
kan for eksempel være manuelle 
brannmeldere og sentraler for 
brannalarmanlegg. 
 
I tillegg kommer manuelt 
slokkeutstyr, spesielle verktøy som 
har en funksjon ved rømning, 
nøkkelbokser, og spesielt utstyr 
som er plassert i byggverket for å 
gjøre evakuering av personer med 
nedsatt funksjonsevne lettere og 
raskere. 

 RIE 

5.12.1 Utdypning av ytelseskrav 

 
Evakueringsplaner 
Eier har ansvar for at det foreligger evakueringsplaner før bygget tas i bruk. Evakueringsplaner inngår ikke i den 
branntekniske prosjekteringen, men Firesafe kan gjerne utføre dette arbeidet etter nærmere avtale. 
 
Evakueringsplanene skal omfatte minimum: 

• Prosedyrer for rapportering av brann og situasjoner som krever evakuering. 

• Beskrivelse av omstendigheter/situasjoner som krever evakuering. 

• Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon. 

• Oppgavebeskrivelser for personer som har rolle under evakueringen. 

• Planer for øvelser. 

• Rømningsplaner (tegninger med rømningsveier, manuelle meldere, slokkeutstyr ol.).  
 

5.13 § 11-13 Utgang fra branncelle 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

 Til rømningsvei    

2 Avstand til utgang Fra hvilket som helst sted i en 
branncelle skal det være maksimalt 
50 meter til nærmeste utgang.  

 ARK 

3 Antall utganger 1. etasje: Hovedsakelig utgang 
direkte til terreng. Garderober 
teknikk skal ha utgang via 
trapperom, samt vindusrømning.  
 
2. etasje: Utgang via trapperom, 
samt vindusrømning.  

 ARK 
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4 Dimensjonerende 
persontall 

Kontorlokalene i 2. etasje (inkl. 
treningsrom og soverom 
ambulanse) har et areal på ca.  
320 m2. I § 11-13 Tabell 3: 
Persontall for dimensjonering av fri 
bredde på utganger til rømningsvei 
og fri bredde i rømningsvei er det 
angitt at det skal tas utgangspunkt i 
15 m2 bruttoareal pr. person for 
kontorer. Dette gir et forventet 
persontall på ca. 22 personer i 2. 
etasje. For brannstasjonen og 
ambulansesentralen vil det være 
de samme personene som benytter 
lokalene i 1. og 2. etasje. 
Persontallet vurderes derfor å være 
lavt, og ikke dimensjonerende for 
rømningsbredder. 
 
Lageret for Osterøy kommune vil 
ha lavt persontall, og persontallet 
vil ikke være dimensjonerende for 
rømningsbredder.  

 ARK 
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6 Vindu som rømningsvei Vindu som skal benyttes til 
rømning må ha underkant 
maksimalt 5,0 meter over planert 
terreng.   
 
Det må være minst ett 
rømningsvindu pr. 15 personer i 
lokaler for brannvesen/teknisk.  
 
I ambulansesentral må annethvert 
rom for varig opphold ha 
rømningsvindu.  
 
Rømningsvindu må ha høyde 
minimum 0,6 meter og bredde 
minimum 0,5 meter. Summen av 
høyde og bredde må være 
minimum 1,5 meter. Svingvinduer 
med dreieakse, må ha tilsvarende 
effektiv åpning. 
 
Avstanden fra gulv til underkant av 
vindusåpningen må være 
maksimalt 1,0 meter. 
  
Rømningsvindu må være lett å 
åpne uten bruk av verktøy og må 
være hengslet slik at det er lett å 
komme ut av vinduet. 
 
Rømningsvindu må ha 
markeringsskilt. 
 
Rømningsvindu må være 
tilgjengelig for brannvesenets 
høyderedskap. 

Vær OBS på at evt. solavskjerming må 
styres slik at vinduer kan åpnes.  

ARK 

7 Rom for sporadisk 
opphold 

Tekniske rom, rengjøringssentral 
o.l. kan ha utgang via annen 
branncelle, eller kun via 
trapperom.  

 ARK 

8 Dør til og i rømningsvei    

a o Krav til størrelse Dører til og i rømningsvei må ha fri 
bredde minimum 0,86 meter og fri 
høyde minimum 2,0 meter. 

 ARK 

b o Åpningskraft Åpningskraft for dører til og i 
rømningsvei må være maksimalt 67 
Newton dersom det ikke følger 
andre krav av § 12-13. 

Krav til åpningskraft for dører til og i 
rømningsvei gjelder også når 
brannalarm er utløst, og vil vanligvis 
innebære at selvlukkende dører (med 
dørpumpe) må ha dørautomatikk og 
ha UPS fram til dør. 

 

c o Åpningsmulighet Dører til og i rømningsvei må 
kunne åpnes raskt og enkelt, uten 
bruk av nøkkel, slik at de er enkle å 
bruke for alle personer. 
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d o Tilbakevending Dører til og i rømningsvei må ha et 
låsesystem som gjør det mulig å 
vende tilbake dersom 
rømningsveien skulle være 
blokkert. Det skal altså ikke 
benyttes smekklås eller lignende. 
Unntak gjelder dør til terreng. 

  

e o Låst dør koblet til 
brannalarmanlegg 

Dører som skal benyttes til 
rømning kan være låst når 
låsesystemet åpnes automatisk ved 
utløst brannalarm. I tillegg må det 
være tydelig merket knapp for 
manuell åpning av dørene. 

  

g o Slagretning Dører til og i rømningsvei skal slå ut 
i rømningsretningen. 

  

h o Dør i yttervegg Utadslående dører i yttervegg som 
er utgang eller rømningsvei, må 
ikke kunne blokkeres av snø eller is. 
Takoverbygg, snøfangere på tak og 
lignende vil kunne forhindre dette. 

  

i o Avbruddsfri 
strømforsyning 

Avbruddsfri strømforsyning må 
fungere i minst 30 minutter. 

  

5.14 § 11-14 Rømningsvei 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

1 Rømningsvei Rømningsvei skal utføres som en 
egen branncelle, og skal lede til 
sikkert sted.  

Krav gjelder trapperom.  ARK 

2 Avstand fra dør i 
branncelle til nærmeste 
utgang eller trapp 

Branncellene har utgang direkte til 
trapperom eller terreng.  

 ARK 

3 Samlet fri bredde i 
rømningsvei 

Minimum 0,86 meter.  
 
Rømningsvei må ikke ha 
innsnevring. Rekkverk, håndløper 
mv. i rømningsvei kan stikke inntil 
10 cm ut fra vegg uten at den frie 
bredden må økes. 

 ARK 

6 Selvlukkende dører Selvlukkende dør, benevnt C [S], 
kan settes i åpen stilling ved hjelp 
av elektromagnetiske holdere som 
utløses og lukker døren ved 
brannalarm. Døren må kunne 
åpnes igjen med dørautomatikk 
eller manuelt med åpningskraft i 
samsvar med § 12-13. 

 ARK 

7 Lås og beslag på dør til 
og i rømningsvei 

Krav er angitt i kap. 5.13 punkt 8a-i.  ARK 

9 Heis, rulletrapp, 
rullebånd 

Løfteplattform kan ikke være del av 
flukt- eller rømningsvei. 
Løfteplattform skal stoppe på en 
sikker måte ved brannalarm.  

 RIE 
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5.15 § 11-16 Tilrettelegging for manuell slokking 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

1 Brannslokkeutstyr type Byggverket må ha enten 
håndslokkeapparat eller egnet 
brannslange.  

 RIV 

2 Antall, plassering Slokkeutstyr skal være plassert slik 
at det er enkelt å lokalisere og 
bruke i alle deler av byggverket. 
Maksimal lengde på brannslanger 
skal ikke overstige 30 meter. 
Brannslanger må ikke plasseres i 
trapperom. 

 RIV 

3 Håndslokkeapparat Håndslokkeapparater kan være 
pulverapparater på minimum 6 kg 
med ABC-pulver, eller skum- og 
vannapparater på minimum 9 liter 
eller på minimum 6 liter og med 
effektivitetsklasse minst 21A etter 
NS-EN 3-7. 

 RIV 

4 Brannslanger Brannslanger skal tilfredsstille  
NS-EN 671-1. 

 RIV 

5 Merking av slokkeutstyr Stedene hvor manuelt slokkeutstyr 
er plassert må være tydelig 
markert med tilvisningsskilt som er 
synlige på tvers av 
ferdselsretningen. Skiltene må 
være etterlysende eller belyst med 
nødlys.  
 
For materiell som krever 
bruksanvisning, må denne finnes 
på eller ved materiellet, også på de 
mest aktuelle fremmedspråk. 

 RIV 

5.16 § 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 

  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

1 Beskrivelse av 
brannvesenets adkomst 
og innsatsmulighet 

Det må være tilrettelagt for kjørbar 
atkomst helt fram til 
hovedinngangen og brannvesenets 
angrepsvei i byggverket.  
 
Bygget må være tilgjengelig for 
brannvesenets høyderedskap 
(brannbil utstyrt med maskinstige 
eller snorkel) slik at alle etasjer kan 
nås. 
 
Alle deler av en etasje må kunne 
nås med maksimalt 50 m 
slangeutlegg. Avstand regnes fra 
nærmeste brannskille. 

 LARK 
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  Ytelseskrav Kommentarer og referanser Ansv. 

4 Tilgang til oppforede tak, 
loft og hulrom 

Eventuelle hulrom må være 
tilgjengelige for inspeksjon. 
Tilgjengeligheten må sikres på 
følgende måter: 

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

b. Tilgjengelighet til hulrom 
over nedforet himling må 
ivaretas med luker i 
himlingen, eller ved at 
himlingen består av 
nedfellbare eller løse 
elementer. 

 ARK 

9 Tilgang til slokkevann 
(utendørs og innendørs) 

Brannkum eller hydrant må 
plasseres innenfor 25-50 meter fra 
inngangen til hovedangrepsvei. Det 
må være tilstrekkelig antall 
brannkummer eller hydranter slik 
at alle deler av byggverket dekkes. 
 
Slokkevannskapasiteten må være 
minst 3000 liter pr. minutt, fordelt 
på minst to uttak. 

Ansvarlig RIV/VVS må avklare krav til 
slokkevann med VA-etaten og evt. 
brannvesen før tiltaket iverksettes.  

RIV/ 
VVS 

10 Tilgjengelighet til 
sentrale installasjoner 
(avstenging av strøm, 
vann, etc.) 

Branntekniske installasjoner som 
har betydning for rednings- og 
slokkeinnsatsen skal være tydelig 
merket. 
 
Ved inngangen til hovedangrepsvei 
må det være en orienteringsplan. 
Denne må inneholde nødvendig 
informasjon om brannskillende 
bygningsdeler, rømnings- og 
angrepsveier, slokkeutstyr, 
branntekniske installasjoner (blant 
annet alarmanlegg) og viktig 
personell, samt oversikt over 
særskilte farer i sammenheng med 
brann og ulykker. 

  

11 Eventuelle spesiell risiko 
for brannvesenets 
personell 

Ingen kjente.    

 
  



 

  
WWW.FIRESAFE.NO OSTERØY SAMLOKALISERING 

 

SIDE 25 

 

6 DOKUMENTASJON AV FRAVIK 

6.1 Fravik 1 – Ikke lavtsittende komponenter i ledesystemet 
 

Beskrivelse av fraviket § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 

Funksjonskrav i TEK (3) I byggverk hvor flukt- og rømningsveiene er lange og har retningsendringer eller skal 
benyttes av mange personer, skal flukt- og rømningsveiene ha god belysning og være 
merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Store byggverk, byggverk 
beregnet for et stort antall personer og byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 
5 og 6 skal ha ledesystem. 

Ytelseskrav i VTEK Ledesystem i fluktveier og rømningsveier må omfatte ledelinjer som oppfattes 
kontinuerlig, i form av komponenter på gulv eller lavt plasserte på vegg. 

Prosjektert løsning  Høytsittende elektrisk ledesystem iht. NS 3926 og NS-EN 1838. 
 
Det må være markeringsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei, samt ved 
retningsendringer. Unntak kan gjøres for utgang fra små rom der slike skilt åpenbart er 
unødvendige. Bygget skal ha god belysning også ved strømbrudd. 

 

 
Dokumentasjon av fraviket 

 
Situasjonsbeskrivelse 
Bygget skal benyttes til brannstasjon, ambulansesentral og lager for Osterøy kommune. Bygget har to etasjer, hvor 
1. etasje har utganger til terreng, mens 2. etasje har rømning via trapperom, samt rømningsvindu. Det prosjekteres 
med høytsittende elektrisk ledesystem i bygget. 
 
Beskrivelse av brukte modeller og beregninger 
Kravet til ledesystem henger sammen med personers mulighet til å bli ledet til sikkert sted. Det gjøres en kvalitativ 
vurdering for å vise at prosjektert løsning vil gi minst like god sikkerhet for tiltaket som det preakseptert løsning 
gjør. 
 
Akseptkriterium 
I byggverk hvor flukt- og rømningsveiene er lange og har retningsendringer eller skal benyttes av mange personer, 
skal flukt- og rømningsveiene ha god belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. 
Store byggverk, byggverk beregnet for et stort antall personer og byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 
og 6 skal ha ledesystem. 
 
Vurdering 
Bruken av bygget gjør det lite hensiktsmessig med lavtsittende ledelinjer. De lavtsittende ledelinjene vil sette 
begrensninger på hvordan arealene kan brukes, samt at de vil kunne utilsiktet bli skjult av innredningen/parkerte 
kjøretøy. Et høytsittende elektrisk ledesystem med markeringsskilt over utganger, og ved retningsendringer, samt 
god belysning, vurderes å gjøre det lett å finne utgangene, og komme seg til disse. Elektrisk høytsittende 
ledesystem vurderes derfor som en bedre løsning for bygget enn lavtsittende ledesystem. Det at det er lyst i 
lokalene vil også bidra til at etterlysende linjer i gulvet har liten effekt, da de blir lite synlige.  
 
Sensitivitetsvurdering 
Løsningen baserer seg på byggets utforming, bruk og elektrisk ledesystem. Elektrisk ledesystem vurderes å ha høy 
pålitelighet.  
 
Årsaken til at det preakseptert er krav til lavtsittende ledelinjer er vurdert å henge sammen med at høytsittende 
markeringsskilt og retningsskilt vil kunne bli skjult dersom rommene blir røykfylte. Bygget er utstyrt med 
heldekkende brannalarmanlegg. Et eventuelt branntilløp vil derfor bli varslet i en tidlig fase av brannen, og 
personene vurderes derfor å kunne se rømningsmarkeringen i den tiden som er nødvendig for rømning.  
 
Selv om det vil kunne være en fare for at høytsittende skilt kan bli skjult av røyk, vurderes dette å være mindre 
sannsynlig enn at lavtsittende ledelinjer blir skjult utilsiktet av møblering. Løsningen med høytsittende elektrisk 
ledesystem vurderes derfor å være minst like pålitelig som lavtsittende ledelinjer for tiltaket.  
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Resultat og gyldighet 
Løsningen vurderes å tilfredsstille krav i TEK.  
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7 FORKORTELSER OG REFERANSER 

7.1 Forkortelser fagdisipliner  
RIBr - Rådgivende ingeniør brann 
ARK - Arkitekt 
RIB - Rådgivende ingeniør bygg 
RIV - Rådgivende ingeniør ventilasjon 
RIE - Rådgivende ingeniør elektro 
LARK - Landskapsarkitekt 

7.2 Referanser 
Lover, forskrifter og veiledninger: 
[1] Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008. nr. 71. (Pbl) 
[2] Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20. (BEL) 
[3] Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) av 19. juni 2017 nr. 840. (TEK17) 
[4] Forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 nr. 1710. 
[5] Forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr. 488. 
[6] Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser av 03.08.2009 nr. 1028 
[7] Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 26. juni 2002 nr. 729. 
[8] Forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes 

ved håndtering, versjon 7. september 2010. 
[9] Veiledning til Forskrift om tekniske krav til byggverk, VTEK. 
[10] Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes 

ved håndteringen, Veiledning til forskrift om håndtering av farlig stoff 

 
Norsk Standard/Norsk Europeiske standarder: 
[11] NS 1838, Anvendt belysning, Nødbelysning. 
[12] NS 3926, del 1-2, Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. 
[13] NS 3940, Areal og volumberegninger av bygninger. 
[14] NS 3919, Brannteknisk klassifisering av materialer, bygningsdeler, kledninger og overflater. 
[15] NS 3960, Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold. 
[16] NS-EN 3-7, Brannmateriell - Håndslokkere - Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og prøvingsmetoder. 
[17] NS-EN 54-serien Brannalarmanlegg 
[18] NS-EN 671-1, Faste brannslokkesystemer, Slangesystemer - Del 1: Slangetromler med formstabil slange. 
[19] NS-EN 1991-1-2, Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-2: Allmenne laster - Laster på konstruksjoner ved brann. 
[20] NS-EN 13501-2, Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra 

brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer. 
[21] NS-ISO 3864-4, Grafiske symboler, sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter. 

 
Byggforskserien: 
[22] NBI 220.300. Universell utforming. Oversikt, Planlegging  
[23] NBI 321.025. Brannsikkerhet. Dokumentasjon og kontroll av brannsikkerhet, Planlegging. 
[24] NBI 321.026. Brannsikkerhet. Dokumentasjon av brannsikkerhetsstrategi, Planlegging. 
[25] NBI 321.030. Brannteknisk oppdeling av bygninger, Planlegging. 
[26] NBI 321.033. Tilrettelegging for redning og slokkemannskap, Planløsning. 
[27] NBI 321.036. Rømning fra bygninger ved brann, Planlegging. 
[28] NBI 321.051. Brannenergi i bygninger. Beregninger og statistiske verdier, Planlegging. 
[29] NBI 324.301. Utforming av trapper, Planlegging. 
[30] NBI 520.310. Brannspredning via fasader, Byggdetaljer. 
[31] NBI 520.342. Branntetting av gjennomføringer, Byggdetaljer. 
[32] NBI 520.346. Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner, Byggdetaljer. 
[33] NBI 520.385. Nødvendig rømningstid ved brann, Byggdetaljer. 
[34] NBI 520.387. Tilgjengelig rømningstid ved brann, Byggdetaljer. 
[35] NBI 520.391. Vinduer som rømningsvei. Krav og utforming, Byggdetaljer. 
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Osterøy-Plan1

Armaturliste

2

Φsamlet

676171 lm

Psamlet

4770.8 W

Lysutbytte

141.7 lm/W

LysutbytteΦPstk. Produsent Artikkelnr. Artikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

30 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal

41.6 W 7554 lm 181.6
lm/W

52 Norlux AS 101136-
01-X

Bladeline Z 42W Wide 840

28.1 W 3043 lm 108.3
lm/W

3 Norlux AS 2106-90-X Antares 830 90° 30W Prism

17.7 W 1535 lm 86.7 lm/W30 Norlux AS 2126-90-X Antares 18W 830 Opal

14.9 W 1483 lm 99.5 lm/W7 Norlux AS 28830-36-
3

Ceto Fixed 830 36Â° 15W Hvit

50.0 W 6279 lm 125.6
lm/W

7 Stream Stream
0445-04-1

0445-04-1

47.0 W 5955 lm 126.7
lm/W

10 ZALUX TK:101423
85 Ib =
679/698m
A

Duna PRO LED-M 1*1.5 ETDD



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · 17-Lager (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 16.06 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 3



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · 17-Lager (Lysriss 1)

Sammenfatning

4

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 256 lx ≥ 200 lx WP22

g1 0.51 - - WP22

Forbruksverdier Forbruk 59 kWh/a maks. 600 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 4.43 W/m² - -

1.73 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

2 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Dusj-Brann-Damer (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 1.67 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 5



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Dusj-Brann-Damer (Lysriss 1)

Sammenfatning

6

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 357 lx ≥ 200 lx WP12

g1 0.35 - - WP12

Forbruksverdier Forbruk 12 kWh/a maks. 100 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 8.91 W/m² - -

2.49 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

14.9 W 1483 lm 99.5 lm/W1 Norlux AS 28830-36-
3

Ceto Fixed 830 36Â° 15W Hvit



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Dusj Damer - Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 2.56 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 7



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Dusj Damer - Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

8

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 515 lx ≥ 200 lx WP26

g1 0.47 - - WP26

Forbruksverdier Forbruk 25 kWh/a maks. 100 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 11.62 W/m² - -

2.26 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

14.9 W 1483 lm 99.5 lm/W2 Norlux AS 28830-36-
3

Ceto Fixed 830 36Â° 15W Hvit



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Dusj Herrer-Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 1.73 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 9



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Dusj Herrer-Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

10

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 363 lx ≥ 200 lx WP29

g1 0.42 - - WP29

Forbruksverdier Forbruk 12 kWh/a maks. 100 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 8.63 W/m² - -

2.38 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

14.9 W 1483 lm 99.5 lm/W1 Norlux AS 28830-36-
3

Ceto Fixed 830 36Â° 15W Hvit



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Dusj Teknikk-Damer (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 1.82 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 11



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Dusj Teknikk-Damer (Lysriss 1)

Sammenfatning

12

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 379 lx ≥ 200 lx WP9

g1 0.42 - - WP9

Forbruksverdier Forbruk 12 kWh/a maks. 100 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 8.18 W/m² - -

2.16 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

14.9 W 1483 lm 99.5 lm/W1 Norlux AS 28830-36-
3

Ceto Fixed 830 36Â° 15W Hvit



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Dusj-Teknikk-Herrer (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 1.70 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 13



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Dusj-Teknikk-Herrer (Lysriss 1)

Sammenfatning

14

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 393 lx ≥ 200 lx WP6

g1 0.43 - - WP6

Forbruksverdier Forbruk 12 kWh/a maks. 100 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 8.76 W/m² - -

2.23 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

14.9 W 1483 lm 99.5 lm/W1 Norlux AS 28830-36-
3

Ceto Fixed 830 36Â° 15W Hvit



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Forrom Gard-Damer-Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 4.02 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 15



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Forrom Gard-Damer-Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

16

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 241 lx ≥ 200 lx WP25

g1 0.57 - - WP25

Forbruksverdier Forbruk 29 kWh/a maks. 150 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 8.80 W/m² - -

3.65 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

17.7 W 1535 lm 86.7 lm/W2 Norlux AS 2126-90-X Antares 18W 830 Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garasje Ambulanse m/korridor-Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 76.77 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m - 3.600 m 17



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garasje Ambulanse m/korridor-Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

18

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 265 lx ≥ 300 lx WP34

g1 0.41 - - WP34

Forbruksverdier Forbruk 930 kWh/a maks. 2700 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 5.52 W/m² - -

2.08 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Offentlige områder - Offentlige parkeringshus, Innkjørseler (i løpet av dagen)

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

17.7 W 1535 lm 86.7 lm/W7 Norlux AS 2126-90-X Antares 18W 830 Opal

50.0 W 6279 lm 125.6
lm/W

6 Stream Stream
0445-04-1

0445-04-1



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garasje Ambulanse m/korridor-Helse (Lysriss 1)

Beregningsoverflate 3

19

Egenskaper Ē Emin Emaks g1 g2 Indeks

Beregningsoverflate 3
Perpendikulær belysningsstyrke
Høyde: 0.000 m

296 lx 203 lx 340 lx 0.69 0.60 CG2

Bruksprofil: Offentlige områder - Offentlige parkeringshus, Innkjørseler (i løpet av dagen)



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garasje for brann (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 325.38 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 3.600 m 20



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garasje for brann (Lysriss 1)

Sammenfatning

21

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 362 lx ≥ 300 lx WP20

g1 0.62 - - WP20

Forbruksverdier Forbruk 1800 kWh/a maks. 11400 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 2.56 W/m² - -

0.71 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Offentlige områder - Offentlige parkeringshus, Innkjørseler (i løpet av dagen)

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

41.6 W 7554 lm 181.6
lm/W

20 Norlux AS 101136-
01-X

Bladeline Z 42W Wide 840



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garasje Osterøy Kommune (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 231.12 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 3.600 m 22



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garasje Osterøy Kommune (Lysriss 1)

Sammenfatning

23

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 356 lx ≥ 200 lx WP35

g1 0.63 - - WP35

Forbruksverdier Forbruk 1350 kWh/a maks. 8100 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 2.70 W/m² - -

0.76 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Offentlige områder - Offentlige parkeringshus, Innkjørseler (i løpet av dagen)

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

41.6 W 7554 lm 181.6
lm/W

15 Norlux AS 101136-
01-X

Bladeline Z 42W Wide 840



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garderobe Brann-Damer (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 11.30 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 24



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garderobe Brann-Damer (Lysriss 1)

Sammenfatning

25

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 292 lx ≥ 200 lx WP10

g1 0.00 - - WP10

Forbruksverdier Forbruk 59 kWh/a maks. 400 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 6.30 W/m² - -

2.16 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

2 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garderobe Damer - Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 14.20 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 26



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garderobe Damer - Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

27

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 340 lx ≥ 200 lx WP23

g1 0.23 - - WP23

Forbruksverdier Forbruk 59 kWh/a maks. 500 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 5.01 W/m² - -

1.48 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

2 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garderobe Herrer-Brann (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 25.25 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 28



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garderobe Herrer-Brann (Lysriss 1)

Sammenfatning

29

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 298 lx ≥ 200 lx WP13

g1 0.16 - - WP13

Forbruksverdier Forbruk 100 kWh/a maks. 900 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 4.82 W/m² - -

1.62 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

3 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal

14.9 W 1483 lm 99.5 lm/W1 Norlux AS 28830-36-
3

Ceto Fixed 830 36Â° 15W Hvit



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garderobe Herrer - Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 10.17 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 30



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garderobe Herrer - Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

31

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 274 lx ≥ 200 lx WP27

g1 0.65 - - WP27

Spesifikk tilkoblingsverdi 7.45 W/m² - -

2.72 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 29 kWh/a maks. 400 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 3.50 W/m² - -

1.28 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

1 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garderobe Teknikk-Damer (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 5.02 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 32



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garderobe Teknikk-Damer (Lysriss 1)

Sammenfatning

33

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 346 lx ≥ 200 lx WP7

g1 0.74 - - WP7

Spesifikk tilkoblingsverdi 19.06 W/m² - -

5.51 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 29 kWh/a maks. 200 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 7.09 W/m² - -

2.05 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

1 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garderobe teknikk-Herrer (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 6.47 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 34



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Garderobe teknikk-Herrer (Lysriss 1)

Sammenfatning

35

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 323 lx ≥ 200 lx WP4

g1 0.70 - - WP4

Spesifikk tilkoblingsverdi 12.03 W/m² - -

3.72 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 29 kWh/a maks. 250 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 5.50 W/m² - -

1.70 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

1 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Hovedtavle (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 7.70 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.800 m 36



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Hovedtavle (Lysriss 1)

Sammenfatning

37

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 252 lx ≥ 200 lx WP1

g1 0.71 - - WP1

Spesifikk tilkoblingsverdi 12.31 W/m² - -

4.88 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 6 kWh/a maks. 300 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 4.63 W/m² - -

1.83 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Kontrollrom, Rom for hustekniske anlegg, koplingsapparatrom

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

1 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Korridor m/trapp-Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 10.63 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 38



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Korridor m/trapp-Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

39

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 106 lx ≥ 150 lx WP31

g1 0.14 - - WP31

Forbruksverdier Forbruk 58 kWh/a maks. 400 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 5.00 W/m² - -

4.73 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Utdanningsinstitusjoner - Utdanningssteder, Trapper

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

17.7 W 1535 lm 86.7 lm/W3 Norlux AS 2126-90-X Antares 18W 830 Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Lager for div - Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 9.52 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 40



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Lager for div - Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

41

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 249 lx ≥ 200 lx WP33

g1 0.61 - - WP33

Spesifikk tilkoblingsverdi 6.85 W/m² - -

2.75 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 6 kWh/a maks. 350 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 3.74 W/m² - -

1.50 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder i bygninger – (høyt) reollager, (Høy) reolfront

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

1 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Lager for med - Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 4.76 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 42



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Lager for med - Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

43

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 274 lx ≥ 200 lx WP32

g1 0.56 - - WP32

Forbruksverdier Forbruk 6 kWh/a maks. 200 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 7.48 W/m² - -

2.73 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder i bygninger – (høyt) reollager, (Høy) reolfront

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

1 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Lager-Osterøy Kommune (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 504.96 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 3.600 m 44



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Lager-Osterøy Kommune (Lysriss 1)

Sammenfatning

45

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 234 lx ≥ 200 lx WP36

g1 0.19 - - WP36

Spesifikk tilkoblingsverdi 1.70 W/m² - -

0.73 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 120 kWh/a maks. 17700 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 1.50 W/m² - -

0.64 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder i bygninger – (høyt) reollager, (Høy) reolfront

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

41.6 W 7554 lm 181.6
lm/W

17 Norlux AS 101136-
01-X

Bladeline Z 42W Wide 840

50.0 W 6279 lm 125.6
lm/W

1 Stream Stream
0445-04-1

0445-04-1



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Lager-Osterøy Kommune (Lysriss 1)

Beregningsoverflate 2

46

Egenskaper Ē Emin Emaks g1 g2 Indeks

Beregningsoverflate 2
Perpendikulær belysningsstyrke
Høyde: 0.000 m

222 lx 159 lx 289 lx 0.72 0.55 CG1

Bruksprofil: Allmenne områder i bygninger – (høyt) reollager, (Høy) reolfront



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Rengjøringssentral (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 14.66 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 47



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Rengjøringssentral (Lysriss 1)

Sammenfatning

48

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 361 lx ≥ 200 lx WP2

g1 0.61 - - WP2

Spesifikk tilkoblingsverdi 8.90 W/m² - -

2.47 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 59 kWh/a maks. 550 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 4.86 W/m² - -

1.35 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

2 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Rent lager (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 14.91 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 49



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Rent lager (Lysriss 1)

Sammenfatning

50

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 339 lx ≥ 200 lx WP19

g1 0.65 - - WP19

Spesifikk tilkoblingsverdi 8.73 W/m² - -

2.58 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 59 kWh/a maks. 550 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 4.78 W/m² - -

1.41 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

2 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Tørkerom-Brann (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 20.71 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 51



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Tørkerom-Brann (Lysriss 1)

Sammenfatning

52

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 223 lx ≥ 200 lx WP16

g1 0.43 - - WP16

Forbruksverdier Forbruk 59 kWh/a maks. 750 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 3.44 W/m² - -

1.54 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

2 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Utrykningsgarderobe (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 64.00 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 53



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Utrykningsgarderobe (Lysriss 1)

Sammenfatning

54

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 239 lx ≥ 200 lx WP15

g1 0.30 - - WP15

Forbruksverdier Forbruk 180 kWh/a maks. 2250 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 3.34 W/m² - -

1.40 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

6 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Vaskehall (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 89.57 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 3.500 m 55



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Vaskehall (Lysriss 1)

Sammenfatning

56

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 322 lx ≥ 300 lx WP21

g1 0.47 - - WP21

Forbruksverdier Forbruk 1050 kWh/a maks. 3150 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 5.25 W/m² - -

1.63 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Offentlige områder - Offentlige parkeringshus, Innkjørseler (i løpet av dagen)

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

47.0 W 5955 lm 126.7
lm/W

10 ZALUX TK:101423
85 Ib =
679/698m
A

Duna PRO LED-M 1*1.5 ETDD



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Vaskerom ren (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 10.35 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 57



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Vaskerom ren (Lysriss 1)

Sammenfatning

58

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 324 lx ≥ 200 lx WP17

g1 0.58 - - WP17

Forbruksverdier Forbruk 59 kWh/a maks. 400 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 6.88 W/m² - -

2.12 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

2 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Vaskerom-Skitten (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 7.47 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 59



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Vaskerom-Skitten (Lysriss 1)

Sammenfatning

60

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 219 lx ≥ 200 lx WP18

g1 0.45 - - WP18

Forbruksverdier Forbruk 29 kWh/a maks. 300 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 4.77 W/m² - -

2.18 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

1 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Vask Herrer-Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 2.32 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 61



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Vask Herrer-Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

62

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 178 lx ≥ 200 lx WP30

g1 0.66 - - WP30

Forbruksverdier Forbruk 15 kWh/a maks. 100 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 7.63 W/m² - -

4.29 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

17.7 W 1535 lm 86.7 lm/W1 Norlux AS 2126-90-X Antares 18W 830 Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Vindfang-Korridor-Trapp (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 61.09 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m - 3.600 m 63



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · Vindfang-Korridor-Trapp (Lysriss 1)

Sammenfatning

64

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 175 lx ≥ 150 lx WP3

g1 0.50 - - WP3

Forbruksverdier Forbruk 310 kWh/a maks. 2150 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 4.57 W/m² - -

2.61 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Utdanningsinstitusjoner - Utdanningssteder, Trapper

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

28.1 W 3043 lm 108.3
lm/W

3 Norlux AS 2106-90-X Antares 830 90° 30W Prism

17.7 W 1535 lm 86.7 lm/W11 Norlux AS 2126-90-X Antares 18W 830 Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · WC Brann - Damer (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 1.67 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 65



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · WC Brann - Damer (Lysriss 1)

Sammenfatning

66

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 186 lx ≥ 200 lx WP11

g1 0.76 - - WP11

Forbruksverdier Forbruk 15 kWh/a maks. 100 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 10.59 W/m² - -

5.68 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

17.7 W 1535 lm 86.7 lm/W1 Norlux AS 2126-90-X Antares 18W 830 Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · WC-Damer-Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 1.84 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 67



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · WC-Damer-Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

68

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 196 lx ≥ 200 lx WP24

g1 0.79 - - WP24

Forbruksverdier Forbruk 15 kWh/a maks. 100 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 9.62 W/m² - -

4.91 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

17.7 W 1535 lm 86.7 lm/W1 Norlux AS 2126-90-X Antares 18W 830 Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · WC Herrer - Brann (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 2.79 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 69



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · WC Herrer - Brann (Lysriss 1)

Sammenfatning

70

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 154 lx ≥ 200 lx WP14

g1 0.63 - - WP14

Forbruksverdier Forbruk 15 kWh/a maks. 100 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 6.34 W/m² - -

4.12 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

17.7 W 1535 lm 86.7 lm/W1 Norlux AS 2126-90-X Antares 18W 830 Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · WC Herrer - Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 2.16 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 71



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · WC Herrer - Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

72

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 182 lx ≥ 200 lx WP28

g1 0.74 - - WP28

Forbruksverdier Forbruk 15 kWh/a maks. 100 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 8.18 W/m² - -

4.50 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

17.7 W 1535 lm 86.7 lm/W1 Norlux AS 2126-90-X Antares 18W 830 Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · WC Teknikk-Damer (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 2.22 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 73



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · WC Teknikk-Damer (Lysriss 1)

Sammenfatning

74

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 185 lx ≥ 200 lx WP8

g1 0.76 - - WP8

Forbruksverdier Forbruk 15 kWh/a maks. 100 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 7.98 W/m² - -

4.31 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

17.7 W 1535 lm 86.7 lm/W1 Norlux AS 2126-90-X Antares 18W 830 Opal



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · WC-Teknikk-Herrer (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 2.11 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 3.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 75



Osterøy-Plan1

Bygning 1 · Etasje 1 · WC-Teknikk-Herrer (Lysriss 1)

Sammenfatning

76

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 188 lx ≥ 200 lx WP5

g1 0.76 - - WP5

Forbruksverdier Forbruk 15 kWh/a maks. 100 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 8.38 W/m² - -

4.45 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

17.7 W 1535 lm 86.7 lm/W1 Norlux AS 2126-90-X Antares 18W 830 Opal
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Osterøy-Plan2

Produktdatablad

2

Norlux AS - Neptun 830 10W

Artikkelnr. 8030-120-X

P 10.8 W

ΦLampe 1105 lm

ΦArmatur 1105 lm

η 100.00 %

Lysutbytte 102.3 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

Polar LFK



Osterøy-Plan2

Bygning 1

Armaturliste

3

Φsamlet

164911 lm

Psamlet

1550.9 W

Lysutbytte

106.3 lm/W

LysutbytteΦPstk. Produsent Artikkelnr. Artikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

14 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal

32.5 W 4582 lm 141.0
lm/W

6 Norlux AS 0385-2-02-
X

Panel 830 33W Microprismatic

28.1 W 3043 lm 108.3
lm/W

8 Norlux AS 2106-90-X Antares 830 90° 30W Prism

30.3 W 2657 lm 87.7 lm/W3 Norlux AS 2113-120-
X (840)

Pollux 120? 30W 840 Opal

17.7 W 1535 lm 86.7 lm/W9 Norlux AS 2126-90-X Antares 18W 830 Opal

6.9 W 475 lm 68.9 lm/W8 Norlux AS 21927-36-
X

Ceto Mini Fixed 7W 927

14.9 W 1483 lm 99.5 lm/W13 Norlux AS 28830-36-
3

Ceto Fixed 830 36Â° 15W Hvit

6.0 W 250 lm 41.6 lm/W3 Norlux AS 8030-120-
X

Neptun 830 10W

10.8 W 1105 lm 102.3
lm/W

2 Norlux AS 8030-120-
X

Neptun 830 10W

47.0 W 5955 lm 126.7
lm/W

2 ZALUX TK:101423
85 Ib =
679/698m
A

Duna PRO LED-M 1*1.5 ETDD



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 3-Bøttekott (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 2.93 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 4



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 3-Bøttekott (Lysriss 1)

Sammenfatning

5

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 174 lx ≥ 200 lx WP19

g1 0.69 - - WP19

Spesifikk tilkoblingsverdi 19.27 W/m² - -

11.10 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 15 kWh/a maks. 150 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 6.05 W/m² - -

3.48 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

17.7 W 1535 lm 86.7 lm/W1 Norlux AS 2126-90-X Antares 18W 830 Opal



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 3-IKT-Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 2.64 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 6



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 3-IKT-Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

7

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 470 lx ≥ 200 lx WP14

g1 0.73 - - WP14

Spesifikk tilkoblingsverdi 19.61 W/m² - -

4.17 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 23 kWh/a maks. 100 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 10.63 W/m² - -

2.26 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

28.1 W 3043 lm 108.3
lm/W

1 Norlux AS 2106-90-X Antares 830 90° 30W Prism



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 5-HCWC (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 5.46 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.000 m - 2.600 m 8



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 5-HCWC (Lysriss 1)

Sammenfatning

9

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 356 lx ≥ 200 lx WP18

g1 0.52 - - WP18

Spesifikk tilkoblingsverdi 9.21 W/m² - -

2.59 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 28 kWh/a maks. 200 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 6.24 W/m² - -

1.75 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

28.1 W 3043 lm 108.3
lm/W

1 Norlux AS 2106-90-X Antares 830 90° 30W Prism

6.0 W 250 lm 41.6 lm/W1 Norlux AS 8030-120-
X

Neptun 830 10W



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 5-Stillerom (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 4.46 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 10



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 5-Stillerom (Lysriss 1)

Sammenfatning

11

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 369 lx ≥ 300 lx WP20

g1 0.54 - - WP20

Spesifikk tilkoblingsverdi 9.91 W/m² - -

2.68 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 63 kWh/a maks. 200 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 6.30 W/m² - -

1.71 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Kontorer, Arkivering, kopiering, osv.

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

28.1 W 3043 lm 108.3
lm/W

1 Norlux AS 2106-90-X Antares 830 90° 30W Prism



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 10-Dusj-D (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 5.15 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.000 m - 2.600 m 12



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 10-Dusj-D (Lysriss 1)

Sammenfatning

13

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 204 lx ≥ 200 lx WP7

g1 0.46 - - WP7

Spesifikk tilkoblingsverdi 7.15 W/m² - -

3.51 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 20 kWh/a maks. 200 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 4.78 W/m² - -

2.34 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

6.9 W 475 lm 68.9 lm/W2 Norlux AS 21927-36-
X

Ceto Mini Fixed 7W 927

10.8 W 1105 lm 102.3
lm/W

1 Norlux AS 8030-120-
X

Neptun 830 10W



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 10-Dusj-H (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 5.11 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.000 m - 2.600 m 14



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 10-Dusj-H (Lysriss 1)

Sammenfatning

15

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 218 lx ≥ 200 lx WP5

g1 0.50 - - WP5

Spesifikk tilkoblingsverdi 9.18 W/m² - -

4.21 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 20 kWh/a maks. 200 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 4.81 W/m² - -

2.21 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

6.9 W 475 lm 68.9 lm/W2 Norlux AS 21927-36-
X

Ceto Mini Fixed 7W 927

10.8 W 1105 lm 102.3
lm/W

1 Norlux AS 8030-120-
X

Neptun 830 10W



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 10-Gard-D (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 5.35 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 16



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 10-Gard-D (Lysriss 1)

Sammenfatning

17

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 357 lx ≥ 200 lx WP6

g1 0.50 - - WP6

Spesifikk tilkoblingsverdi 9.89 W/m² - -

2.77 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 23 kWh/a maks. 200 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 5.25 W/m² - -

1.47 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

28.1 W 3043 lm 108.3
lm/W

1 Norlux AS 2106-90-X Antares 830 90° 30W Prism



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 10-Gard-H (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 5.32 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 18



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 10-Gard-H (Lysriss 1)

Sammenfatning

19

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 355 lx ≥ 200 lx WP4

g1 0.49 - - WP4

Spesifikk tilkoblingsverdi 9.98 W/m² - -

2.81 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 23 kWh/a maks. 200 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 5.28 W/m² - -

1.49 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

28.1 W 3043 lm 108.3
lm/W

1 Norlux AS 2106-90-X Antares 830 90° 30W Prism



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 13-Kontor-Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 12.60 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 20



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 13-Kontor-Helse (Lysriss 1)

Sammenfatning

21

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 472 lx ≥ 500 lx WP8

g1 0.56 - - WP8

Spesifikk tilkoblingsverdi 8.02 W/m² - -

1.70 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 180 kWh/a maks. 450 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 5.16 W/m² - -

1.09 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Kontorer, Skriving, skrivemaskin, lesing, databearbeiding

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

32.5 W 4582 lm 141.0
lm/W

2 Norlux AS 0385-2-02-
X

Panel 830 33W Microprismatic



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 15-Varmesentral/36-Luftbehandling (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 51.21 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 22



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 15-Varmesentral/36-Luftbehandling (Lysriss 1)

Sammenfatning

23

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 323 lx ≥ 200 lx WP16

g1 0.57 - - WP16

Spesifikk tilkoblingsverdi 6.03 W/m² - -

1.87 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 35 kWh/a maks. 1800 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 4.17 W/m² - -

1.29 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Kontrollrom, Rom for hustekniske anlegg, koplingsapparatrom

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

6 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 19-Soverom (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 15.80 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 24



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 19-Soverom (Lysriss 1)

Sammenfatning

25

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 260 lx ≥ 200 lx WP9

g1 0.25 - - WP9

Spesifikk tilkoblingsverdi 4.37 W/m² - -

1.68 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 37 kWh/a maks. 600 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 2.83 W/m² - -

1.09 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

14.9 W 1483 lm 99.5 lm/W3 Norlux AS 28830-36-
3

Ceto Fixed 830 36Â° 15W Hvit



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 19-WC/Dusj (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 3.67 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.000 m - 2.600 m 26



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 19-WC/Dusj (Lysriss 1)

Sammenfatning

27

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 176 lx ≥ 200 lx WP10

g1 0.53 - - WP10

Spesifikk tilkoblingsverdi 8.91 W/m² - -

5.07 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 16 kWh/a maks. 150 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 5.40 W/m² - -

3.07 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

6.9 W 475 lm 68.9 lm/W2 Norlux AS 21927-36-
X

Ceto Mini Fixed 7W 927

6.0 W 250 lm 41.6 lm/W1 Norlux AS 8030-120-
X

Neptun 830 10W



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 20-Soverom (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 15.61 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 28



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 20-Soverom (Lysriss 1)

Sammenfatning

29

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 263 lx ≥ 200 lx WP11

g1 0.27 - - WP11

Spesifikk tilkoblingsverdi 4.46 W/m² - -

1.70 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 37 kWh/a maks. 550 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 2.86 W/m² - -

1.09 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

14.9 W 1483 lm 99.5 lm/W3 Norlux AS 28830-36-
3

Ceto Fixed 830 36Â° 15W Hvit



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 20-Soverom (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 3.66 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.000 m - 2.600 m 30



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 20-Soverom (Lysriss 1)

Sammenfatning

31

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 171 lx ≥ 200 lx WP12

g1 0.48 - - WP12

Spesifikk tilkoblingsverdi 8.95 W/m² - -

5.24 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 16 kWh/a maks. 150 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 5.42 W/m² - -

3.17 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

6.9 W 475 lm 68.9 lm/W2 Norlux AS 21927-36-
X

Ceto Mini Fixed 7W 927

6.0 W 250 lm 41.6 lm/W1 Norlux AS 8030-120-
X

Neptun 830 10W



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 24-Kontor-tekn.drift (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 23.62 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 32



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 24-Kontor-tekn.drift (Lysriss 1)

Sammenfatning

33

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 568 lx ≥ 500 lx WP2

g1 0.54 - - WP2

Spesifikk tilkoblingsverdi 7.21 W/m² - -

1.27 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 360 kWh/a maks. 850 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 5.50 W/m² - -

0.97 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Kontorer, Skriving, skrivemaskin, lesing, databearbeiding

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

32.5 W 4582 lm 141.0
lm/W

4 Norlux AS 0385-2-02-
X

Panel 830 33W Microprismatic



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 26-Teknikk (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 25.62 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.400 m 34



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 26-Teknikk (Lysriss 1)

Sammenfatning

35

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 375 lx ≥ 200 lx WP23

g1 0.46 - - WP23

Spesifikk tilkoblingsverdi 5.75 W/m² - -

1.53 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 16 kWh/a maks. 900 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 3.67 W/m² - -

0.98 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Kontrollrom, Rom for hustekniske anlegg, koplingsapparatrom

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

47.0 W 5955 lm 126.7
lm/W

2 ZALUX TK:101423
85 Ib =
679/698m
A

Duna PRO LED-M 1*1.5 ETDD



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 30-Trening (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 30.26 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 36



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 30-Trening (Lysriss 1)

Sammenfatning

37

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 349 lx ≥ 300 lx WP3

g1 0.60 - - WP3

Spesifikk tilkoblingsverdi 5.94 W/m² - -

1.70 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 580 kWh/a maks. 1100 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 4.71 W/m² - -

1.35 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Utdanningsinstitusjoner - Utdanningssteder, Idrettshaller, gymnastikksaler, svømmehaller

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

4 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 43-Oppholdsrom-Ambulanse (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 42.48 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 38



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 43-Oppholdsrom-Ambulanse (Lysriss 1)

Sammenfatning

39

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 225 lx ≥ 200 lx WP13

g1 0.21 - - WP13

Spesifikk tilkoblingsverdi 3.08 W/m² - -

1.37 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 86 kWh/a maks. 1500 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 2.46 W/m² - -

1.09 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder innenfor bygninger - Pause-, sanitær- og førstehjelpsrom, Garderober, vaskerom, bad, toaletter

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

14.9 W 1483 lm 99.5 lm/W7 Norlux AS 28830-36-
3

Ceto Fixed 830 36Â° 15W Hvit



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 50-Oppholdsrom-kjøkken (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 49.12 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 40



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · 50-Oppholdsrom-kjøkken (Lysriss 1)

Sammenfatning

41

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 246 lx ≥ 200 lx WP1

g1 0.56 - - WP1

Spesifikk tilkoblingsverdi 3.97 W/m² - -

1.61 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 270 kWh/a maks. 1750 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 2.90 W/m² - -

1.18 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Helseinstitusjoner - Personalrom, Personalrom

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

35.6 W 3810 lm 107.0
lm/W

4 Norlux AS 0330-3-X Panel 830 36W Opal



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · Korridor (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 36.33 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 42



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · Korridor (Lysriss 1)

Sammenfatning

43

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 132 lx ≥ 150 lx WP17

g1 0.46 - - WP17

Forbruksverdier Forbruk 140 kWh/a maks. 1300 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 3.41 W/m² - -

2.58 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Helseinstitusjoner – rom til allmenn bruk, Korridorer: Rengjøring

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

17.7 W 1535 lm 86.7 lm/W7 Norlux AS 2126-90-X Antares 18W 830 Opal



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · Lager (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 1.94 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 44



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · Lager (Lysriss 1)

Sammenfatning

45

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 218 lx ≥ 200 lx WP15

g1 0.87 - - WP15

Spesifikk tilkoblingsverdi 18.28 W/m² - -

8.38 W/m²/100 lx - -

Forbruksverdier Forbruk 3 kWh/a maks. 100 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 9.13 W/m² - -

4.18 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Allmenne områder i bygninger – (høyt) reollager, (Høy) reolfront

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

17.7 W 1535 lm 86.7 lm/W1 Norlux AS 2126-90-X Antares 18W 830 Opal



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · Trapp (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 24.16 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.600 m 46



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · Trapp (Lysriss 1)

Sammenfatning

47

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 221 lx ≥ 200 lx WP21

g1 0.48 - - WP21

Forbruksverdier Forbruk 93 kWh/a maks. 850 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 3.49 W/m² - -

1.58 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Utdanningsinstitusjoner - Utdanningssteder, Trapper

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

28.1 W 3043 lm 108.3
lm/W

3 Norlux AS 2106-90-X Antares 830 90° 30W Prism



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · Trapp v/Teknikk (Lysriss 1)

Sammenfatning

Grunnflate: 14.58 m² | Refleksjonsfaktorer: Tak: 70.0 %, Vegger: 50.0 %, Gulv: 20.0 % | Forminskningsfaktor: 0.80 (uspesifisert) |
Innvendig dimensjon romhøyde: 2.600 m | Montasjehøyde: 2.400 m 48



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · Trapp v/Teknikk (Lysriss 1)

Sammenfatning

49

Resultater

Størrelse Beregnet Nominell OK Indeks

Arbeidsplan Ēloddrett 223 lx ≥ 150 lx WP22

g1 0.61 - - WP22

Forbruksverdier Forbruk 100 kWh/a maks. 550 kWh/a

Rom Spesifikk tilkoblingsverdi 6.23 W/m² - -

2.79 W/m²/100 lx - -

Bruksprofil: Utdanningsinstitusjoner - Utdanningssteder, Trapper

Armaturliste

stk. Produsent Artikkelnr. LysutbytteΦPArtikkelnamn

30.3 W 2657 lm 87.7 lm/W3 Norlux AS 2113-120-
X (840)

Pollux 120? 30W 840 Opal



Osterøy-Plan2

Bygning 1 · Etasje 1 · Trapp v/Teknikk (Lysriss 1)

Arbeidsplan (Trapp v/Teknikk)

50

Egenskaper Ē

(Nominell)

Emin Emaks g1 g2 Indeks

Arbeidsplan (Trapp v/Teknikk)
Perpendikulær belysningsstyrke (adaptiv)
Høyde: 0.000 m, Yttergrense: 0.000 m

223 lx
(≥ 150 lx)

136 lx 275 lx 0.61 0.49 WP22

Bruksprofil: Utdanningsinstitusjoner - Utdanningssteder, Trapper



material compilation for estimate of costs 02.12.2021Contact: Petter Svarstad

Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Art.no 0385-2-02-3 0330-3-01-3 0330-3-01-3 2126-90-3 2107-90-3 28830-2-36-3 21927-36-3 2116-120-3 6995-01-3. 101136-01-1 10199058 10100-2-01-7 10100-2-01-7 2280-2 3587-03-120-2

Object: Osterøy Kommune - Samlokalisering

Projectno.:

Customer: M. Thunestvedt AS

Rom 
nummer

Description Himling
stype

M2
Høyde 

(m)
Annen info

E
(lx) 

Gr.bel

Info
Lamp

on off on-off DALI on-off on-off PC PC On-off On-off on-off on-off on-off on-off on-off on-off

PLAN 1

8 Hovedtavle 200 1
15 Rengjøringssentral 200 2

Vindfang-Korridor 200lx foran heis 150 11 3
11 Garderobee-Teknikk - Herrer m/WC og Dusj 200 1 1 1
10 Garderobee-Teknikk - Damer m/WC og dusj 200 1 1 1
28 Garderobe-Brann-Herrer - m/WC og Dusj 200 3 1 1
15 Garderobe-Brann-Damer - m/WC og dusj 200 2 1 1
65 Utrykningsgarderobe 200 6
21 Tørkerom (brann) 200 2
10 Vaskerom Ren 200 2
8 Vaskerom Skitten 200 1
15 Rent Lager 200 2
251 Garasje for brann 300 20
90 Vaskehall 300 10
17 Lager 200 2
23 Garderobe damer med dusj og WC-Helse 200 2 1 2
17 Garderobe Herrer med dusj og WC-Helse 200 1 2 1
5 Lager med-Helse 200 1
10 lager Div 200 1

Korridorer - Helse 150 5
Garasje Ambulanse 300 6 6
Garasje Osterøy Kommune 200 1
Lager-osterøy kommune 200 17

PLAN 2

50 Oppholdsrom-Kjøkken 200 4
24 Kontor 4 stk - Teknisk Drift 500lx på arbeidsplass 500 4
30 Trening 300 4
10 Gard- Herrer 200 1
10 Dusj - Herrer 200 2 1
10 Garderobe - Damer 200 1
10 Dusj - Damer 200 2 1
13 Kontor 500lx på arbeidsplass 500 2
19 Soverom 200 3
19 WC - Dusj 200 2
20 Soverom 200 3
20 WC-Dusj 200 2
43 Oppholdsrom-Ambulanse 200 7
3 IKT-Helse 300 1

Lager 200 1
Korridor 150 7

5 HCWC 200 1 1
3 Bøttekott 200 1
5 Stillerom 300 1

Varmesentral og luftbehandling 200 6
Trapp 200lx foran heis og 200lx på repo 150 3
Trapp v/Teknikk 150 3
Teknikk 200 2

UTOMHUS
Fasade - Porter 8
Fasade - Dører 2 1
Fasade - Dør terasse 2 etg. 2
Parkeringsområde 5

TOTAL 6 40 4 37 12 20 8 3 3 43 13 2 3 8 5
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ID Aktivitetsnavn

1

2 Samspillsfase
3 Samspillskontrakt
4 Samspillsperiode
5 Presentasjon av samspillrapport til byggherre
6 Politisk godkjenning
7 Kontrakt K0
8 Offentlige tillatelser SØK
9 Nabovarsel
10 Rammesøknad
11 Ramme forventet mottatt
12 Utarbeide grunnlag for SØK IG1, grunn og råbygg
13 Utarbeide grunnlag for SØK IG2, planløsning
14 IG1 grunn og råbygg
15 IG2 alle arbeider
16 Ferdigattest
17 Utarbeide styringsdokumenter for godkjenning
18 Prosjektering - se egen prosjekteringsplan 
19 Fremdriftsplan (K0+4u) inkludert faseplaner
20 Kvalitetsplan for UTF (K0+5u)
21 HMS-plan (K0+5u)
22 Innkjøpsplan
23 Avklare hvordan plan for FDVU skal leveres
24 Utkast til Plan for Systematisk ferdigstillelse 
25

26 Milepæler
27 Start grunnarbeid VAO
28  Tett hus 
29  Oppstart innvendige arbeider
30 Hovedtavle - stigeledning
31 Teknisk rom ferdig - klart for montasje
32  Inntransport aggregat
33 Borring energibrønner
34 Oppstart testregime / sluttfase, se egen sluttfaseplan

35 Ferdig utomhus
36 FDV - akseptert av byggherre
37 Teknisk ferdigstillelse
38 Søke ferdigattest slik at den foreligger ved overlevering

39 Overlevering
40

41 BYGGEARBEID
42 Tilrigging / Forberbedende arbeid
46  Grunn og VAO 
47 Grunnarbeid for bygg og tomt
55 Tett hus
64 Innvendige arbeid
65 BYGNING Andre innvendige arbeider
68

69 Bygningsmessige arbeid
70 Plan 1
77 Plan 2
84

85 Tekniske fag
86 Rørleggerarbeid (sanitær/varme)
116 Luftbehandlingsanlegg
132 Elektroanlegg (sterk/svakstrømsanlegg)
143 Utomhusarbeid
147

148 Systematisk ferdigstillelse / sluttfaseplan - se egen plan i
Smartsheet

08.12

10.01
01.06

16.05
07.03

15.06
01.08

25.02
30.09

21.10
03.10
03.10
03.10

24.10

04.1018.1001.1115.1129.1113.1227.1210.0124.0107.0221.0207.0321.0304.0418.0402.0516.0530.0513.0627.0611.0725.0708.0822.0805.0919.0903.1017.1031.1014.1128.11
oktober novemberdesember januar februar mars april mai juni juli august septemberoktober novemberdesember

Aktivitet

Deling

Milepæl

Sammendrag

Prosjektsammendrag

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl

Inaktivt sammendrag

Manuell aktivitet

Bare varighet

Manuell sammendragsfremheving

Manuelt sammendrag

Bare start

Bare slutt

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Tidsfrist

Fremdrift

Manuell fremdrift

FREMDRIFTSPLAN SAMLOKALISERING OSTERØY

Side 1

Prosjekt: \\aabf.no\public\Felles
Dato: on 01.12.21











Prosjekt nr. (ÅBF)

Prosjektnavn

FAKTURERINGSPLAN NS 8407

Byggherre: Osterøy kommune Dato: 01.12.2020

Kontraktsum: 38 125 105kr           (ekskl.  fastpristillegg, eksklusiv 25% mva)

Kommentar: 

Trukket ut 1,5 % for prøvedriftsfase, settes av til okt. 23

Denne betalingsplan er basert på  følgende fremdriftsplan:

Dato

Oppstart byggeplass 03.01.2022

Tett hus:

Ferdigstillelse 24.10.2022

Prøvedrift 23.10.2022

Nota Faktura Aktivitet Avdrag Avdrags Akkumulert 7,5% Til Akkumulert Gjenstår å

nr dato % verdi verdi innestående utbetaling beløp fakturere

1 jan A-konto 1 7,0 % 2 668 757kr              2 668 757kr                   200 157kr                    2 468 601kr                2 468 601kr            35 656 504kr                              

2 feb A-konto 2 8,0 % 3 050 008kr              5 718 766kr                   428 907kr                    2 821 258kr                5 289 858kr            32 835 247kr                              

3 mar A-konto 3 8,0 % 3 050 008kr              8 768 774kr                   657 658kr                    2 821 258kr                8 111 116kr            30 013 989kr                              

4 apr A-konto 4 9,5 % 3 621 885kr              12 390 659kr                 929 299kr                    3 350 244kr                11 461 360kr          26 663 745kr                              

5 mai A-konto 5 10,0 % 3 812 511kr              16 203 170kr                 1 215 238kr                 3 526 572kr                14 987 932kr          23 137 173kr                              

6 jun A-konto 6 10,0 % 3 812 511kr              20 015 680kr                 1 501 176kr                 3 526 572kr                18 514 504kr          19 610 601kr                              

7 jul A-konto 7 10,0 % 3 812 511kr              23 828 191kr                 1 787 114kr                 3 526 572kr                22 041 076kr          16 084 029kr                              

8 aug A-konto 8 12,0 % 4 575 013kr              28 403 203kr                 2 130 240kr                 4 231 887kr                26 272 963kr          11 852 142kr                              

9 sep A-konto 9 12,0 % 4 575 013kr              32 978 216kr                 2 473 366kr                 4 231 887kr                30 504 850kr          7 620 255kr                               

10 okt A-konto 10 12,0 % 4 575 013kr              37 553 228kr                 2 816 492kr                 4 231 887kr                34 736 736kr          3 388 369kr                               

12 okt ferdig prøvedrift, okt. 23 1,5 % 571 877kr                 38 125 105kr                 2 859 383kr                 35 265 722kr              70 002 458kr          -31 877 353kr                            

11 des Sluttfaktura, derav innestående des 22 2 859 383kr                38 125 105kr          -kr                                              

100,0 % 38 125 105kr              

Kontraktssum 38 125 105kr           

2191 Samlokalisering OsterøyKontraktsnr.

2191 Samlokalisering Osterøy

2191 Samlokalisering Osterøy



5.1 Revidert økonomisk oppsett som viser endringer i samspillsfasen ÅBF

Posisjons-

nummer

Kapittel Beskrivelse mengde enhet enhets- pris  sum 

Endringer etter brukermedvirkning  kr        2 799 666,90 

2 Grunn og betong - Osterøy entreprenør

1 2 Pga endra planløysing vert det ekstra innvendige grøfter for bunnledninger 40 lm  kr       1 380,00  kr              55 200,00 

2 2 Pga brukere ønsker slukrenner under kvart kjøretøy blir det ekstra graving, 

avretting og tilfylling.

6 stk  kr       5 750,00  kr              34 500,00 

3 2 ekstra fundament for stålkonstruksjon 6 stk  kr       6 900,00  kr              41 400,00 

2 FRA HTB

4 2 1,9 Rigg og drift som følger av endring av leveranse tilkommer med: 1 rs  kr       5 345,00  kr                5 345,00 

5 2 1,11 Sikring dekkeforkanter som følger av endring leveranse: 1 rs  kr       4 658,00  kr                4 658,00 

6 2 1,24 Prosjektledelse, oppfølging på byggeplass i forlenget byggetid: 1 rs  kr     12 108,00  kr              12 108,00 

7 2 1,25 Prosjektering konstruksjon, koordinering som følger av endring: 1 rs  kr     11 454,00  kr              11 454,00 

8 2 1,26 Prosjektering RIB, som følger av endring i leveranse: 1 rs  kr     14 121,00  kr              14 121,00 

9 2 6,4 Dekke over sosialdel, økt mengde som følger av ny planløsning. 39,5 m2  kr       1 521,00  kr              60 079,50 

10 2 6,14 Stålbæring og avstiving for dekke m/utvekslingsjern for trapp over ambulanse- 1 rs  kr     93 438,00  kr              93 438,00 

11 2 7,15 Brannmaling av bæring for dekke tilkommer med: 1 m2  kr     43 142,00  kr              43 142,00 

12 2 8 Vindu 1 - 18x18M - 3 stk fastvindu - utvendig kompl. Tosidig SG fjernet 2 stk og endret utforming, plassering i vegg og fordeling i etasjer. Sikkerhetsglass iht. forskrift-1 rs  kr     14 849,00  kr            -14 849,00 

13 2 8 Vindu 2 - 18x18M - 7 stk m/åpning 1 felt - utvendig kompl. Ensidig SG,  mengdeøkning 3 stk, plassering i vegg og fordeling i etasjer. Sikkerhetsglass iht. forskrift1 rs  kr     63 253,00  kr              63 253,00 

14 2 8 Vindu 3 - 6x18M - 2 stk fastvindu - utvendig kompl. Ensidig SG fjernet 4 stk og endret størrelse, plassering i vegg og fordeling i etasjer. Uten åpning. Sikkerhetsglass iht. forskrift-1 rs  kr     60 484,00  kr            -60 484,00 

15 2 8 Vindu 4 - 24x24M - 1 stk fastvindu - utvendig komplettering. Ensidig SG,  nytt vindu, krever større stålomramming og sikkerhetsglass1 rs  kr     28 124,00  kr              28 124,00 

16 2 8 Vindu 5 - 12x18M - 3 stk fastvinduer - utvendig komplettering. Ensidig SG nytt vindu, krever stålomramming. Sikkerhetsglass iht. forskrift1 rs  kr     37 867,00  kr              37 867,00 

17 2 8 Stålomramming vinduer som går over 2 elementer 1 rs  kr     44 635,00  kr              44 635,00 

18 3 8 Vindu over hovedinngangsdør 1 rs  kr       9 010,00  kr                9 010,00 

19 2 9,2 Skillevegger i 100mm sandwichpaneler steinull til tak. Polyesterbelegg. Økt omfang 71,4 m2  kr       1 426,00  kr            101 816,40 

20 2 9,3 Skillevegger i 100mm sandwichpaneler steinull til uk dekke. Polyesterbelegg. Økt 280 m2  kr       1 426,00  kr            399 280,00 

21 2 9,4 PVDF-belegg på sandwichpaneler innvendig i vaskehall, økt omfang grunnet større 1 rs  kr       1 265,00  kr                1 265,00 

22 2 9,5 Brannseksjonering av sandwichvegger mot tak. Inndeling iht. brannkonsept, per nå 1 rs  kr   143 224,00  kr            143 224,00 

23 2 9,6 Leppe på stålkonstruksjon for innfesting av vegg ved dekkekant akse 3 tilkommer 1 rs  kr     40 969,00  kr              40 969,00 

23 2 fradrag overlys -1 rs  kr   127 412,00  kr          -127 412,00 

Anmerkning: Foreløpig ikke medtatt utsparinger i dekket for ventilasjon, forutsetter at dette kan løses uten.

Anmerkning: I mangel på oppdaterte branntegninger og brannkonsept er det medtatt noe ekstra brannseksjonering på de innvendige sandwichveggene. 

2 ÅBF

25 2 gipsvegger - ferdig malt - ingen tillegg, se HTB m2  kr                 -    kr                          -   

26 2 gulvbelegg i "nye rom" rom i ambulasedel, - økt areal 59 m2  kr          403,00  kr              23 777,00 

27 2 2 mm epoxybelegg 1150 m2  kr          275,00  kr            316 250,00 
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5.1 Revidert økonomisk oppsett som viser endringer i samspillsfasen ÅBF

Posisjons-

nummer

Kapittel Beskrivelse mengde enhet enhets- pris  sum 

28 2 Tillegg for hulkil ? lm  kr          253,00  kr                          -   

29 2 systemhimling  "nye rom"  i ambulasedel, - økt areal 59 m2  kr          575,00  kr              33 925,00 
2 Dører og glassparti

30 2 økt antall innerdørerdører , fra 41 til 58 17 stk  kr     14 288,00  kr            242 896,00 

31 2 lås og beslag til 17 dører - må avregnes når endelig oppsett foreligger (medtatt i tilbud 251 1 rs  kr     86 250,00  kr              86 250,00 

Ovenstående kan korrigeres når bann og lydrapport foreligger

3 31 sanitæranlegg Plan 1
32 3 Servanter med blandebatteri 4 stk  kr       9 660,00  kr              38 640,00 

33 3 toaletter på vegg med sete og lokk 2 stk  kr     14 950,00  kr              29 900,00 

34 3 dusj 1 stk  kr       6 900,00  kr                6 900,00 

35 3 vaskekar med ettgreps blandebatteri 1 stk  kr       9 200,00  kr                9 200,00 

36 3 bunnledninger til utstyr over 1 stk  kr     10 350,00  kr              10 350,00 

37 3 slukrenner garasje brann - tillegg til vanlig sluk 3 stk  kr     32 200,00  kr              96 600,00 

38 3 slukrenner garasje Ostery kommune - tillegg til banlig sluk 4 stk  kr     23 000,00  kr              92 000,00 

39 3 rørfremlegg til vaskemaskin lager Osterøy kommune 1 stk  kr       5 750,00  kr                5 750,00 

3 Ventilasjon

3 Adm.del . Utvidelse av kanalnett.

3 Lager 1. etg; - Endring av rominndeling akse c-g

3 Endring av rominndeling Lager/garasje

3 Etablering av nye hovedkanaler for avtrekk til hver garasje/seksjon.

3 Etablering av nye hovedkanaler for tilluft til ver garasje/seksjon.

3 Mer luftfordelings utstyr til hver seksjon i garasje.

3 Mer prosjektering/tegning

40 3 Samlet tillegg ventilasjon 1 rs  kr   276 000,00  kr            276 000,00 

4 Økt omfang av el arbeid pga flere rom og delevegger:

4 Belysning innvendig:

41 4 Endret omfang belysning  (pga flere rom, ekstra trapperom og endring på delevegger) 1,0 stk  kr     51 750,00  kr              51 750,00 

42 4 Punkt for belysning 42,0 stk  kr          748,00  kr              31 416,00 

43 4 Akustiske senorer i 2 stk  haller (pga ny rominndeling) 2,0 stk  kr       7 475,00  kr              14 950,00 

44 4 Senorer i ekstra rom 12,0 stk  kr       2 415,00  kr              28 980,00 

45 4 Vi har ikke rukket å lysberegne på nytt. Det kan komme mindre endringer på denne post.

4 Punkt for elkraft:

46 4 Dobbel stikk enfase (pga flere rom) 15,0 stk  kr          863,00  kr              12 945,00 

47 4 Kursfremlegg til tørketrommel (pga ekstra vaskerom) 2,0 stk  kr       2 875,00  kr                5 750,00 

48 4 Kursfremremlegg til vaskemaskin  (pga ekstra vaskerom) 2,0 stk  kr       2 875,00  kr                5 750,00 
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5.1 Revidert økonomisk oppsett som viser endringer i samspillsfasen ÅBF

Posisjons-

nummer

Kapittel Beskrivelse mengde enhet enhets- pris  sum 

49 4 Kursfremremlegg til vaskemaskin Helse Bergen 2,0 stk  kr       5 175,00  kr              10 350,00 

4 Brannalarm:

40 4 Utstyr for brannalarm (pga flere rom og delevegger) 1,0 stk  kr     13 800,00  kr              13 800,00 

51 4 Punkt for brannalarm  (pga flere rom og delevegger) 15,0 stk  kr          748,00  kr              11 220,00 

På denne post kan endringer tilkomme når brannkonsept foreligger.

4 Nødlys:

52 Utstyr for nødlys  (pga flere rom og delevegger) 1,0 stk  kr     19 550,00  kr              19 550,00 

53 Punkt for nødlys  (pga flere rom og delevegger) 17,0 stk  kr          748,00  kr              12 716,00 

På denne post kan endringer tilkomme når brannkonsept og rømmningsplan foreligger.

5 Data:

54 5 Uttak til WiFi (pga flere rom og delevegger) 4,0 stk  kr       2 875,00  kr              11 500,00 

5 SD-anlegg:

55 5 Ending i styringer/SD anlegg. (pga flere rom som trenger styring) 1,0 stk  kr     36 800,00  kr              36 800,00 

5 Hulltaking /tetting (pga flere vegger/gjennomføringer) 1,0 stk  kr       5 750,00  kr                5 750,00 

5 Adgangskontroll:

56 5 Kabelfremlegg til ekstra dører - avklares ved videre prosjektering stk  kr       2 875,00  kr                          -   

Jording:

57 4 Jordtilkobling av ekstra slukrenner 6,0 stk  kr       1 093,00  kr                6 558,00 

58 4 Rigg, drift, dok, prosjektering - elektro 1,0 stk  kr     36 800,00  kr              36 800,00 

59 Rigg, drift, dok, prosjektering - øvrige fag 1 rs  kr   172 500,00  kr            172 500,00 

 kr        2 799 666,90 
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Intensjonsavtale om leige av lokalar

mellom Oster@y kommune (OK)

og Helse Bergen HF (HB)

1. Bakgrunn

HB ønskjer å flytte ambulansestasjonen i Lonevåg. Heradstyret har gjort vedtak om at

tenester i kommunen skal sam lokaliserast på tomt i Oddalsmyra. HB skal leige lokalar

i nytt bygg.

2. Intensjonsavtalen omfattar

HB skal leige ca. 350 kvm med parkering og bruk av fellesareal til ny

ambulansestasjon på Osterøy. Lokala skal tilpassast dei behov og krav som stillast tii

ambulansestasjon.

HB forpliktar seg til å leige lokala i 10 år til kostnadsdekkande leige inkl. eit rimeleg

påslag for administrasjon.

3. Framdrift

OK har engasjert ein prosjektleiar. Han har utarbeidd framdriftsplan pr.

22.2.21.under føresetnad av politisk godkjenning i heradsstyret 8.12.21 og seinare

godkjenning av Statsforvaltaren:

• Samspillsfase ferdig 3.12.21

• Politisk handsaming i heradsstyret 8.12.21

• Byggestart 3.1.22

• Ferdigstilling 24.10.2022

• Innflytting siste veke av oktober 2022

4. Andre hve

HB forpliktar seg til å delta i prosjektgruppe/arbeidsgruppe.

Dato: /,, tu t

.G
Helse Bergen
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Samlokalisering av ambulanse, brannvesen og tekniske tjenester i Osterøy 
kommune

Revidert Budsjett pr. 2. desember 2021

1. Pris- og design, tilbud ÅBF kr 34.262.438
2. Konkurransehonorar kr 160.000
3. Byggherrekostnader, intern kr 550.000
4. Endringer i samspillfasen kr 2.800.000
5. Offentlige gebyrer og avgifter kr 200.000
6. Prosjektledelse, stipulert kr 950.000
7. Løst inventar, avsatt kr 450.000
8. Utvendig og innvendig skilting kr 200.000
9. Lønns- og prisstigning kr 1.863.000

10. Byggelånsfinansiering kr 200.000
11. Mariner/reserver, stipulert kr 2.000.000
12. Sum kr 43.635.438
13. 25% merverdiavgift kr 10.908.860

Budsjett pr. 2. desember 2021 kr 54.534.298

Kommentarer:
1) Det er fastsatt byggestart 3. januar 2022 og ferdigstillelse 24. oktober 2022.
2) Budsjettpostene nr. 6, 7, 8 og 9 er stipulerte kostnader.
3) Marginer/reserver utgjør ca 5% av kontraktssum fra ÅBF.

Bergen, 2. desember 2021
Erstad & Lekven Bergen AS
 

Kjell Kvam

Mobil: 924 18 181
E-post: kjell.kvam@elb.no 

https://www.elb.no/
mailto:kjell.kvam@elb.no


Fra: Runar Ludvigsen <runar.ludvigsen@osteroy.kommune.no>
Sendt: 03.12.2021 11:13:53
Til: Runar Ludvigsen <runar.ludvigsen@osteroy.kommune.no>
Emne: VS: Elektronisk forsendelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fra: Larsen, Janicke <Janicke.Larsen@bergen.kommune.no> 
Sendt: torsdag 2. desember 2021 15:55
Til: 'hth007@gmail.com' <hth007@gmail.com>; Berit Karin Rystad 
<berit.karin.rystad@osteroy.kommune.no>
Kopi: Ingvild Kirsti Hjelmtveit <ingvild.kirsti.hjelmtveit@osteroy.kommune.no>; Leif Linde 
<leif.linde@bergen.kommune.no>
Emne: SV: Elektronisk forsendelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 
Hei
 
Ja, det stemmer at sprinklaranlegget ved Osterøy sjukeheim er prosjektert som kompenserende 
tiltak for andre fravik fra veilederen til teknisk forskrift. Dette var en akseptabel måte å gjøre 
prosjekteringer tidligere. Bergen brannvesen har vært i kontakt med DSB om det er rett å se 
bort fra dette forholdet når det vurderes å øke innsatstiden. DSB bekreftet i brev datert 
17.06.2020 følgende: «Hva som kunne ha vært grunnlag for å etablere automatisk slukkeanlegg 
i et objekt, slik som såkalte tekniske bytter har ikke vært gitt betydning. Det er kun lagt vekt på 
funksjonen tiltaket har på brannutviklingen i driftsfasen.» Brannvesenet følger DSB sin 
retningslinje.
 
Når det gjelder brannordningen kan vi informere om at en ny brann- og redningsvesenforskrift 
trer i kraft 1. mars 2022. I den sammenheng, og ved en eventuell flytting av brannstasjon, vil det 
være naturlig å gjennomgå brannordningen i kommunen. DSB utarbeider veiledning til denne 
forskriften, men den vil ikke være tilgjengelig før 28. februar 2022. Det er Brannvesenet som 
reviderer brannordningen, men det er kommunen som godkjenner den. 
 
Ansatte på Osterøy sjukeheim må selv kunne iverksette evakuering. Brannvesenet vil bistå med 
redning av personer som er truet av brann og røyk når de ankommer. 
 
Innsatstider er definert i forskriften. Brannordninga skal vise hvordan kommunen ivaretar 
ansvaret gitt i brann- og redningsvesensforskriften.
 
Osterøy sjukeheim er i lovlig bruk. Gjeldende brannordning inkluderer vurdering av 
sykehjemmet. Om den nye brann- og redningsvesensforskriften vil få konsekvenser for 
gjeldende brannordning er for tidlig å si med sikkerhet. Innholdet i den nye forskriften er kjent, 
og brannvesenet er i en prosess hvor vi vi kartlegger forventede/mulige konsekvenser. Vi 
avventer veiledningen til forskriften. Forskriften kan leses her: 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-09-15-2755
 
 
Med vennlig hilsen

mailto:Janicke.Larsen@bergen.kommune.no
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mailto:ingvild.kirsti.hjelmtveit@osteroy.kommune.no
mailto:leif.linde@bergen.kommune.no
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-09-15-2755


 
Janicke Larsen
Avdelingsleder
Bergen brannvesen
Brannforebyggende avdeling
Tel: +47 53030341 Mob: +47 47292567 
www.bergen-brannvesen.no
 
Røykvarslere redder liv!
 
 

Fra: hth007@gmail.com <hth007@gmail.com> 
Sendt: mandag 15. november 2021 12:06
Til: Larsen, Janicke <Janicke.Larsen@bergen.kommune.no>
Emne: VS: Elektronisk forsendelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 
Hei,
 
Eg har kontakta DSB med spørsmål angåande dokumentasjonsplikt og tilsyn med 
dimensjoneringsforskrifta. Sjå vedlegg. Dette for å betre forstå prosessen rundt etablering av blant anna 
ny brannstasjon på Osterøy. Slik eg forstår svar frå DSB har Bergen Brannvesen ein del ansvar for å sjå til 
at ein overheldt lovverk. Korleis er fordelinga her og korleis eller kortid skal ein sørgje for at regelverk er 
overholdt? 
 
Eg tenkjer spesielt på svar frå Bergen brannvesen/deg om at kompenserande tiltak ved Osterøy 
sjukeheim ikkje er på plass og at:

 sprinkleranlegg allereie er talt med som eit kompenserande tiltak for brannteknisk svake 
løysingar ved bygget

 Bergen Brannvesen har tidlegare sagt og seinare presisert at brannordninga må reviderast.
 Konsulentrapport stiller spørsmål om ein kan leggje til grunn bistand frå brannvesen i 

evakueringsfase.
 

Eg er og uroa over innsatstider til tettstader som vil leggje seg tett opp mot, på eller over 20min?
 
Heradsstyret skal ta stilling til finansiering av prosjektet 08.12.21 så eg håpar på dialog før dette.
 
Ønskjer tilbakemelding på om me kan komme i ein situasjon der ny brannstasjon ikkje har gode nok 
innsatstider til tettstader, og at sjukeheim ikkje kan har ei god nok brannordning utan eit eller anna 
kostbart tiltak og at me ikkje gjorde tilstrekkeleg kartlegging på førehand. I det heile at me betaler dyrt 
for å ende opp med svakare innsatstider, auka risiko for innbyggjarar og gjer det vanskelegare for 
brannvesenet å lukkast bra med sine oppdrag.
 
 
Helsing,
Håkon Hevrøy
Tlf. 95301144
Leiar Osterøy Arbeiderparti

http://www.bergen-brannvesen.no/
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Intensjonsavtale om kjøp av eigedom

mellom

Osterøy kommune (OK)

og

Osterøy Entreprenør AS org. 958154003

1. Bakgrunn

OK ønskjer å samlokalisere brann, redning, ambulanse, tekniske tenester og om

mogleg fleire tenester ein stad. I samband med dette, har heradstyret gjort eit vedtak

17.06.20 i sak 047/20.

2. Intensjonsavtale omfattar

OK skal erverve tomt på 5 daa i næringsområdet Oddalsmyra under føresetnad av

politisk godkjenning. Intensjonsavtalen gjeld ut 2021. Avtalen kan forlengast etter

avtale

3. Framdrift

OK har engasjert ein prosjektleiar. Det er sett i gong eit arbeid med romprogram og

estimering av kostnadar. Heradsstyret skal ta stilling til eit forslag om bygg og

kostnadar. Sidan OK er på Robek-lista, skal Fylkesmannen godkjenne oppstart av

prosjekt. OK tek sikte på avklaring i løpet av 2021.

Avtalen er underteikna i to eksemplarar, eitt til kvar av partene.

Date: &,So1 . 2o2(
,r!
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Osterøy kommune
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Osterøy Entreprenør AS



75TEREY
NTREFRENER

15-February-2019

Tel.: 56 19 30 40
Mobil: 977 39 50

FNR 958154 003 MVA

post@ostent. no
www.ostent.no

Osterøy Kommune 13.02.2019

TILBOD PÅ TOMT FOR SAMLOKALISERING
BANN/REDNING AMBULANSE OG TEKNISKE TENESTER.

Me tilbyr tomt KS i Oddalsmyra Næringsområde som vert tilrettelagt med veg, vatn, kloakk,
straum og fiber til tomtegrensa.

Tomten som er 4 mål tilbyr me for kr. 2.800.000,-

1 tillegg kjem sprenging, planering, muring og tilhøyrande med kr. 2.900.000,-

Vedlagt reguleringkart over Oddalsmyra Næringsområde som syner at tomten er regulert til
«kombinert offentligbygg/industri/forretning».

Tomten kan vere klar til klar for bygging 6-12 mnd etter kontrakt.

Det er høve til å få opsjon på utviding av tomten om ønskjeleg.

Håpar det er av interesse og ta gjerne kontakt for avklaringar.

Hauge 13.02.2019

Med venleg helsing
e,

I.\  ' /s i
t •

Nils Skjerping
/



BYGGEOMRÅDE 11w2J
1Pll.1§?5.1.leddrr.l)

Område forlndi..lstrillager (1-1n\

\
\

QFFENTLEGE TRAFIKKOMRADE 2k 42s. 1.ea±rr, s»

Jere«
t]Amar eorr»

FAREOMRÅDE
(FL 925. 1, eld  :,  54

c::::s:::=::s::Høyspenningsanlegg ,5F.J

\

I
' -

\

..

"

\

\

\ 

, ' KOMBINERTE FORMAL 1WE>
Par sas.z.ea"

Kombinert benslnstasjonllndustrl .qr,,

\ \ Kombinert drosjeholdeplasslindus1ri

\ 

Kombinert offentligbygg/industri/forretning ,g%!

Kartm.ilestokk: A1! 1:1000

O 20 60 BC

.\ \ ·er ser al ala 1 00

\ \\
Oste rø kommune. Re ulerln s Ian med til hø rande bestem meisar for:

\\/  Osterøy kommune, gnr 4 bnr 120

Oddalsmyra Næringspark. Plannr 1253 2007 0100

\

Saksbehandling i følge Plan• og bygningsloven

Saksgang

Kunngjoring opps1arl

1,gongshc1ndsamling

Offenllegettersyn.fra-til

2.gongshanCsaming,vea!ak

Godkjenningav plan

Kunngjøringavgcrlkjenrlplan fra-ril

Planen er utarbsidet<1.v:

KOMPAS as

SOSI ver. 3.4

LINJE- OG PUNKTSYMBOL

- - Illustrasjon ,;iv planens begrensning
4al In ate»tr 'rllk zanqnse
uridisk plnqrense 174011smr mer/aleermme

-- Formalsgrense112c:2,

-- Regulerttomregrense112c,:,1

Byggegrensetr2

- - - Regulert senterfinje z2i

- - - - - - - Frlslklllrje I vegkryss 11:.::z21

+84 Høyde grunntk1te bygg a
!omlen.

Støttemur
Fylling
Skjæring

Avkjørsel

BASIS KART

Dato

2007-06-CB

2007-12-05

200B-01-1B-20Dll-03-06

2006-06-04

2006-06-lB

Eiendomsgrense:-",l' 11

Plankart datert Bestemmelser datert

2007-•1-15

2008-01-11

2008-05-20

200R-05-20

2008-08-05

Saksnummer

Slslfl'P.'llsjr:msdclto
plankart

·co

Plankart 1

2:J07-11-15

2:JOB-01·11

2008-05-2  
2008-05-20

2008-06-05

071580

2.008-08-05

I
)

,,JI
1/
f/  /
l'

CG

T



SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

102/21 
 

Heradsstyret PS 08.12.2021 
 
Saksbehandlar  ArkivsakID 
Runar Ludvigsen  21/3095 
 

Lovlegkontroll av sak HS084/21  
 

Vedlegg: 
Barnehagebruksplanen 2021-2030 
Underteikna lovlegkontroll sak 084/21 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
Vedtak i møte 10.11.2021, sak 084/21, vert oppretthalde. 
Krav om lovlegkontroll av vedtaket vert send til statsforvaltaren i Vestland til handsaming, jf. 
Kommunelova § 27-1. 
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
Det er sett fram krav om lovlegkontroll av vedtak i heradsstyremøte 10.11.2021, sak 084/21, om 
barnehagebruksplanen. Kravet, datert 30.11.2021, er sett fram av Alf Terje Mortensen, Kim Andre 
Hartveit og Ragnar Tyssebotn, alle frå FRP Osterøy. 
 
Kravet er sett fram 2 veker og 6 dagar etter vedtak, og er difor sett fram innan fristen på 3 veker frå 
vedtaksdato og er fremja av 3 medlemmer i heradsstyret. Kravet stettar difor dei formelle krava til 
krav om lovlegkontroll, jf. Kommunelova § 27-1. 
 
Kravet gjeldt påstand om manglande saksførebuing av administrasjonen jf. Kommunelova § 13-1 
tredje ledd: «Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er 
forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.» 
 
Slik dei 3 representantane frå FRP ser det er ikkje dette punktet oppfylt i det vesentlege. Nærare 
grunngjeving, der dei mellom anna viser til barnehagelova §§ 14 og 11, kan ein lese i innsendt krav 
om lovlegkontroll som ligg ved saka som 1. vedlegg. 
 
Meir Informasjon om lovlegkontroll etter kommunelova kapittel 27 kan ein lese her: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83#KAPITTEL_8-1 
 
 
Vurdering 
Heradsstyret kan endre vedtaket eller oppretthalde vedtaket av 10.11.2021 sak 084/21. Dersom 
heradsstyret opprettheld vedtak skal saka sendast til statsforvaltaren i Vestland for handsaming jf. 
Kommunelova § 27-1. Departementet har delegert mynde til statsforvaltaren. 
 
Rådmannen legg til grunn at fleirtalet i heradsstyret ikkje ønskje ønskja søknadane vurdert i eige sak, 
grunna at fellesframlegga frå FRP og AP fell i sak 084/21.  
Rådmannen har heller ikkje forstått det slik, etter tidlegare handsaming av same sak i 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83


formannskapsmøte 06.10.21 og heradsstyremøte 13.10.21 at det har vore eit ønskje frå fleirtalet i 
heradsstyret å sjå søknadane, slik ønskje vart fremja heilt på tampen av handsaminga i møte 
10.11.21 av representanten Henrik Øksnes, FRP, på vegne av FRP og AP.  
Rådmannen vil ut i frå dette rå til at heradsstyret opprettheld vedtaket frå HS084/21 og sender saka 
til lovlegkontroll til statsforvaltaren i Vestland, jf. Kommunelova § 27-1. 
 
Rådmannen sitt svar på overordna innhald i brev om lovlegkontroll  
Rådmannen vil starte med å presisere at det føreligger ein søknad frå Trygge Barnehager AS om 
etablering  og tilskot til barnehagedrift for å bygge barnehage i Osterøy kommune. For å gjere det 
enkelt vil vi likevel omtale førespurnaden frå Trygge Barnehager AS og søknaden 
om familiebarnehage som 2 søknader.  
 
Det er riktig som det vert påpeika i krav om lovlegkontroll frå FRP, at barnehagebruksplanen er ein 
overordna plan for vidare drift og utvikling av barnehagane i kommunen fram til 2030 (som var 
utgangspunktet for planen, men justert til 2025 av heradsstyret jf. HS 084/21).  
Det er også på dette grunnlaget at søknadane i seg sjølv ikkje låg vedlagt planen. For å presisere, så 
meinte rådmann at det var naturleg å nemne desse to barnehagane ved namn når kommunen 
handsama barnehagebruksplanen. Det var likevel ikkje naturleg, etter rådmannen sitt skjønn, å 
ta søknadane om familiebarnehagen og Trygge barnehager med i sjølve saka, då planen ikkje handlar 
om konkrete sakar, men overordna prinsipp.  
  
Utover dette visar rådmannen også til at Barnehagebruksplanen var ute til høyring i perioden 21.06. - 
31.08.21 og vart lagt fram til politisk handsaming i formannskapet 06.10.21 og heradsstyret 13.10.21 
og 10.11.21. Det har i løpet av denne prosessen ikkje kome fram innspel om mangelfull saksutgreiing 
på dette området gjennom høyring og politiske prosessar.  
 
Ut frå vurderingane i Barnehagelova §10, om behovet for lokale prioriteringar, meiner rådmannen 
at heradsstyret, etter vedtaket 084/21, har lagt overordna rammer for strukturen i barnehageplassar 
og som difor er prinsipielt for korleis kommunen svarar ut dei to søknadane som her er vist til, og 
eventuelt nye søknadar som i framtida skulle kome fram til 2025. 
  
På dette grunnlag er det rådmannen sitt syn at planen, slik den låg føre, oppfyller krava i 
kommunelova § 13-1, tredje ledd.  
  
Svar på 1. punkt: Barnehagelova §14 rett til godkjenning  
Kommunen har lagt til grunn at søknaden frå Trygge Barnehagar AS var ikkje ei søknad om 
godkjenning, men søknad om å legge ny barnehage på Rundhovde inn i kommunens barnehageplan, 
tilskot til ny barnehage og gje tilråding til Husbanken slik at barnehagen blir fullfinansiert.  
Barnehagar som kommunen vurderer som egna etter Barnehagelova med forskrifter har rett til 
godkjenning for drift, jamfør §14. Kommunen kan stille vilkår med omsyn til tal barn, barnas alder og 
opphaldstid, og kommunen skal rettleie søkar i prosessen. Kommunen kan avslå ein søknad om 
godkjenning fordi barnehagen ikkje er egna til oppfylle krava til formål og innhald, og skal då 
grunngje dette. Søkar har då klagerett til Fylkeskommunen.  
  
Svar på 2 punkt: Rolla som barnehagemynde og barnehageeigar  
Heradsstyret vart 24.februar 2021 gjort merksam på at det frå 1.januar 2021 var endringar i lovverket 
kring utøving av rolla som barnehagemynde og barnehageeigar.  Det er gjort ei utgreiing av rolla som 
barnehagemynde og barnehageeigar. Godkjenning og tilsyn av barnehagar vert no delegert til 
Samfunnsutvikling for å sikre tilliten til at kommunen er upartisk som barnehagemynde.   
  
Svar på punkt 4: likehandsaming  
Rådmannen forstår framlegget frå MDG som vert vedteke, om at kommunen overtek drifta av 



Reppen bhg. dersom den skulle verte avvikla og andre ikkje kan overta, som eit ønskje om å sikre 
barnehagedekninga på Valestrand. Dette er slik sett i tråd med dei overordna prinsippa som ligg til 
grunn for alt planarbeid i kommunen: om å utvikle kommunen sine områdesenter. Dette skapar på 
denne måten ikkje noko forskjellsbehandling slik rådmannen ser det.   
  
Forøvrig: Kommunen legg vekt på behovet for barnehageplassar  
Rådmannen viser til Barnehagelova §10 Barnehagemyndighet, andre ledd; «Utbyggingsmønster og 
driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov».   
 
Departementets merknader til andre ledd i rundskriv F-08/2006 er følgande:  

«Andre ledd pålegger kommunen et ansvar for utbygging og drift av barnehager i 
kommunen. Kommunen må utvikle barnehagetilbudet i tråd med lokale forhold og 
prioriteringer, samtidig som det tas hensyn til nasjonale føringer. Barnehagetilbudet må ha 
den kvalitet, det innhold og det omfang som brukerne etterspør og lokale forhold tilsier, 
innenfor rammen av regelverket. Dette betyr at kommunen må arbeide aktivt for å nå målet 
om full barnehagedekning. Kommunen er ikke pålagt å ha et bestemt antall barnehageplasser 
eller en bestemt dekningsprosent, men må selv fastsette det reelle behovet for 
barnehageplasser i sin kommune. Kommunens plikt til å sørge for et tilstrekkelig antall plasser 
gir ingen korresponderende rett til plass for det enkelte barn.   
 
Samordnet opptaksprosess gir kommunen en del informasjon om det samlede behovet for 
barnehageplasser. Det kan også være nyttig med lokale undersøkelser med tanke på å 
kartlegge framtidige behov for plasser. I kommunens arealplanlegging vil behovet for tomter 
til nye barnehager stå sentralt. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale 
forhold og behov og må derfor bygges på kommunens lokalkunnskap. Kommuner med spredt 
bebyggelse må ha et annet utbyggingsmønster enn bykommuner med tett 
bosetting. Driftsformene, dvs. åpningstid, daglig organisering mv., må også søkes tilpasset 
brukernes behov så langt det er mulig. Foreldrenes livssituasjon og arbeidstid vil for eksempel 
være forhold som påvirker behov i forhold til åpningstid og ferieavvikling. Dette betyr at det bør 
være et tilbud om både heltids- og deltidsplasser, og at det finnes barnehager med åpningstider 
tilpasset foreldrenes behov.»  

 
Vi legg til grunn at Barnehagebruksplanen er skrive ut frå ei vurdering av prognosar om 
folketalsutvikling og kunnskap om lokale forhold og behov. Planen er eit styringsdokument som sikrar 
utvikling av barnehagetilbodet i tråd med lokale forhold og prioriteringar. Rådmannen meiner at 
Barnehagebruksplanen er i tråd med Barnehagelova §10 og merknadane til lova. 
 
I tråd med barnehagelova legg Barnehagebruksplanen vekt på behovet for barnehageplassar i 
kommunen som heilskap. Behovet for fleksibilitet i barnehageplassar ligg til grunn for Rådmannen 
sine tilrådingar. Behov for fleksibilitet ligg og til grunn for dei vedtekne målsettingane i 
Barnehagebruksplanen, blant anna målsettinga «Osterøy kommune har ein berekraftig 
barnehagestruktur», med følgande delmål:  

· Det er barnehageplassar tilgjengeleg i dei fire lokale sentra.   
· Osterøy kommune etablerer ikkje nye barnehageplassar i sentre som har overkapasitet.    

 
Då tomta på Rundhovde i si tid vart tenkt til barnehageformål, var behovet for barnehageplassar 
aukande. Ein planla difor utbygging ut frå dei behova ein då kjente til. I dag er folketalsprognosen 
endra og det er fare for overetablering av barnehageplassar.   
Det var på dette grunnlaget at rådmannen innstilte å avslå søknadane frå Trygge Barnehager AS og 
familiebarnehage v/ Ingrid Fosse Mjelstad  
 
Konklusjon 



Saka vert lagt fram for heradsstyret til handsaming og vedtak. 
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Saksnr Utval Type Dato
066/21 Formannskapet PS 06.10.2021
080/21 Heradsstyret PS 13.10.2021
084/21 Heradsstyret PS 10.11.2021

Saksbehandlar ArkivsakID
Hilde Gunnarson 21/1479

Barnehagebruksplanen 2021-2030 

Vedlegg:
Barnehagebruksplanen 2021-2030, Endra saksframlegg etter utsetting
Barnehagebruksplan 2021-2030, ny og oppdatert plan etter HS utsetting 13.10.21  - til politisk 
behandling nov.-21
Barnehagebruksplan 2021-2030, gammal versjon til politisk behandling 13.10.21
Merknadsoversikt bhg.bruksplanen 2021-2030
Svar på spørsmål i saka frå Rita Tveiten, AP
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Barnehagebruksplanen vert vedteke slik den ligg føre.

Formannskapet - 066/21

FS - behandling:
Henrik Øksnes, FRP, gjorde slikt framlegg: "Oversendes heradsstyret uten innstilling."
AVRØYSTING:
Henrik Øksnes, FRP, sitt framlegg - Samrøystes vedteke

FS - vedtak:
Oversendes heradsstyret uten innstilling.

Heradsstyret - 080/21

HS - behandling:
Framlegg og votering i saka følgjer av voteringsprotokoll som ligg nedst i møteboka, etter siste sak 
079/21.

HS - vedtak:
Saka vert utsett til neste møte



Heradsstyret - 084/21

HS - behandling:
Kommunalsjef for Oppvekst, Undervisning og Kultur og leiar for barnehag møtte for å orientere i 
saka.
-----------------------------------------------------------------
Hjalti H. Gislason, H, gjorde slikt framlegg:
"Kapittel 7, del «Barnehagar i Valestrand-området» kulepunkt 1 «Rådmannen tilrår å avslå søknaden 
frå Trygge Barnehager om å byggje ein ny barnehage» vert endra til:
Rådmannen godkjenner søknaden frå Trygge Barnehager om å byggja ny barnehage på Rundhovde. 
Den nye barnehagen kan ha opp til fire (4) avdelingar med oppstart i 2023. Trygge Barnehager kan 
søkja om eventuell utviding til fleire avdelingar ved seinare høve.

Grunngjeving:
Vinteren 2018/19 gjennomførte Norconsult eit utvida tomtesøk i Valestrandsområdet for ny 
barnehage. Formannskapet vedtok i sak 015/19 å velja tomta «Rundhovde 1» som lokalitet. Det er 
akkurat den Trygge Barnehager ynskjer å ta i bruk."

Hjalti H. Gislason, H, gjorde slikt framlegg:
"Kapittel 7, del «Barnehagar i Valestrand-området» kulepunkt 4 «Rådmannen tilrår at kommunen går 
i dialog med Reppen barnehage om å utvide kapasiteten dersom Valestrand barnehage vert lagt ned 
august 2023» vert stroke.

Grunngjeving:
Det er opp til privat barnehageeigar å sjølv vurdere om dei ønskjer dette eller ser at marknaden 
etterspør større tilbod"

Roald Åge Kleppe, SV, gjorde slikt framlegg:
"Mjøsdalen barnehage vert ikkje lagt ned."

Henrik Øksnes, FRP, gjorde slikt fellesframlegg frå FRP og AP: 
"Punkt i Strukturtabell samandrag tabell 10, side 28 vert følgande endra:
1. Drifta ved Valestrand Barnehage vert oppretthalde.
2. Hauge barnehage utvider ikkje kapasiteten.
3. Trygge barnehagers søknad vert tatt stilling til i eige sak.
4. Familiebarnehagens søknad vert tatt stilling til i eige sak .
-----------------------------------------------------------
5. Barnehageplan vert å gjelde fram til 2025."

Merete Birgitte Bortne, MDG, gjorde slikt framlegg:
"1. Kapittel 7. Barnehagar i Valestrand-området, kulepunkt: Dersom drifta av Reppen barnehage blir 
avvikla i planperioden, vil Osterøy kommune overta drifta av barnehagen dersom ikkje andre aktørar 
melder seg til å overta drifta. 

Grunngjeving: Valestrand si folketalsutvikling tilseier at det bør vera barnehageplassar der. Med ny 
barnehagebruksplan vil barnehagetilbodet på Valestrand vere utelukkande i privat regi frå 2023. 
Dersom privat aktør av ulike grunnar endar opp med å avvikla drifta i løpet av planperioden, vil det 
vere naturleg at kommunen tek over og sikrar kapasiteten i dette omtådet."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------



AVRØYSTING:
Fellesframlegg frå FRP og AP, punkt nr 1 - vedteke 14 røyster (4AP, 2SP, 
1UP, 6FRP, 1SV)

mot 12 røyster 
(3SP,1MDG,1V,4H,2KRF,1SV)
Roald Åge Kleppe, SV, sitt framlegg - fell, 1 røyst (SV) mot 25 røyster
Hjalti H. Gislason, H, sitt framlegg om "Trygge bhg" - fell, 5 røyster (4H,1V) mot 21 
røyster
Fellesframlegg frå FRP og AP, punkt nr 3 - fell, 12 røyster (6FRP, 4AP, 1SV, 
1UP)

mot 14 røyster 
(5SP,1MDG,1V,4H,2KRF,1SV)
Fellesframlegg frå FRP og AP, punkt nr 4 - fell, 12 røyster (6FRP, 4AP, 1SV, 
1UP)

mot 14 røyster 
(5SP,1MDG,1V,4H,2KRF,1SV)
Merete B. Bortne, MDG, sitt framlegg - vedteke 17 røyster(6FRP, 4AP, 
2SP, 2H, 1MDG, 2SV) mot 9 røyster (2H, 
3SP, 1UP, 2KRF, 1V)
Fellesframlegg frå FRP og AP, punkt nr 2 - vedteke 14 røyster (4AP, 2SP, 
1UP, 6FRP, 1SV)

mot 12 røyster 
(3SP,1MDG,1V,4H,2KRF,1SV)
Fellesframlegg frå FRP og AP, punkt nr 5 - vedteke 15 røyster (4AP, 2SP, 
1UP, 1H, 6FRP, 1SV)

mot 11 røyster 
(3SP,1MDG,1V,3H,2KRF,1SV)
Rådmannen sitt framlegg med dei vedteke endringane - vedteke 16 røyster (4AP, 2SP, 
1UP, 1H, 6FRP, 2SV)

mot 10 røyster (4H, 3SP, 2 KRF, 1V)

Framlegget frå Hjalti H. Gislason, H, omkrig utviding av Reppen bhg, fell automatisk som følgje av kva 
som allereie er votert over og vert difor ikkje votert over i eige votering.

HS - vedtak:
Barnehagebruksplanen vert vedteke med følgjande endringar:
Kapittel 7. Barnehagar i Valestrand-området, kulepunkt: Dersom drifta av Reppen barnehage blir 
avvikla i planperioden, vil Osterøy kommune overta drifta av barnehagen dersom ikkje andre 
aktørar melder seg til å overta drifta. 
- Grunngjeving: Valestrand si folketalsutvikling tilseier at det bør vera barnehageplassar der. Med 
ny barnehagebruksplan vil barnehagetilbodet på Valestrand vere utelukkande i privat regi frå 
2023. Dersom privat aktør av ulike grunnar endar opp med å avvikla drifta i løpet av planperioden, 
vil det vere naturleg at kommunen tek over og sikrar kapasiteten i dette omtådet
Punkt i Strukturtabell samandrag tabell 10, side 28 vert følgande endra:
- Drifta ved Valestrand Barnehage vert oppretthalde.
- Hauge barnehage utvider ikkje kapasiteten.
- Barnehageplan vert å gjelde fram til 2025.



Saksopplysningar:
Saksopplysningar: 

· Høyringsperiode for Barnehagebruksplanen 2021-2030 har vore 20.06.2021 – 31.08.2021.
· Det har kome inn 13 merknader og merknadane er samla og svara ut i eit dokument. Visar 

til vedlegget «Merknadsoversikt».
· Endringar som er komne til etter første handsaming er retta i Barnehagebruksplanen 2021-

2030 og denne teksten er merka med raudt.

Målsettingane som ligg til grunn for planen er:
1. Foreldre får barnehageplass til rett tid i Osterøy kommune
· Osterøy kommune innfrir lovkravet om rett til barnehageplass i kommunen for barn som 

fyller eitt år innan utgangen av november og som ikkje har barnehageplass.
· Osterøy kommune tilbyr barnehageplass gjennom året når nokon søker barnehageplass så 

langt bemanninga tillèt det.
· Barn født frå desember til juni må ikkje vente til august etter dei er fylt 1 år for å 

få barnehageplass så langt bemanninga tillèt det.
· Tilflyttarar får tilbod om barnehageplass når dei har behov så langt bemanninga 

tillèt det.
2. Osterøy kommune har ein berekraftig barnehagestruktur
· Det er barnehageplassar tilgjengeleg i dei fire lokale sentra.
· Osterøy kommune etablerer ikkje nye barnehageplassar i sentre som har overkapasitet.
· Barnehagebruksplanen gjev føringar for utforming av barnehagar for framtida og for 

utbetringar i eksisterande bygg.
· Barnehagestrukturen skal stette ein heiltidskultur for tilsette og arbeidsgjevarane i Osterøy 

kommune.

Bakgrunn
I åra 2000 - 2018 var det tilflytting av barnefamiliar på Osterøy og fødselstala var høge. I fleire år var 
det behov for om lag 20 nye barnehageplassar og dei barnehagane som kunne utvide kapasiteten 
gjorde det. Etter 2018 har folketalsutviklinga flata ut, men i 2021 har fødselstala stege igjen. Vi har 8 
barnehagar i Osterøy kommune i dag. 

Barnehagebruksplanen er svar på eit vedtak i Heradsstyret 9.desember 2020 knytt til midlane på 
investeringsbudsjettet post 1252:

Posten vert endra frå «Utviding Hauge barnehage» til «Utviding av kapasitet i barnehage»
Kvar midlane skal nyttast vert bestemt etter at det Heradsstyret er førelagt ein analyse av
framtidig kapasitetsbehov i barnehagane.

Vurdering
Rådmannen vurderer at Barnehagebruksplanen 2021-2030 skildrar godt dagens barnehagestruktur 
sett opp mot dei demografiske utfordringane og behov for fleksibilitet i tilgjengelege 
barnehageplassar i heile kommunen. 

Folkehelse: Mange barn og foreldre vil kunne gå til og frå barnehagen i dei fire lokale sentra. Dette er 
i samsvar med Kommunedelplanen sin samfunnsdel for 2021-2031 og målsetting for dei lokale 
sentra. På Valestrandsfossen har den privateigde Reppen barnehage gangavstand til sentrum og den 
kommunale Hauge barnehage kort veg med bil eller offentleg transport, og foreldre kan velje det 
som er rett for dei. For tilflyttarar og foreldre som avsluttar fødselspermisjonen vil det vere positivt 
for familien å få barnehageplass når dei sjølv vurderer å ha behov for det.

Miljø: Nedlegging av barnehage i Mjøsdalen og Valestrand vil føre til meir bilkøyring for familiar, 



noko som er uheldig for miljøet og fleire høyringssvar visar til familiar må då skaffe seg ein bil nr 2. 

Økonomi: Auke i bilkøyring og at nokre familiar har behov for to bilar kan vere ei betydeleg 
økonomisk belastning for familiar. For tilflyttarar og foreldre vil det spele inn positivt å få 
barnehageplass når dei har behov for det, slik at dei kan ta seg arbeid. For kommunen og private 
verksemder vil det vere økonomisk gevinst å få medarbeidarar i jobb når dei har behov for det. 
Ei nedlegging av dei to minste barnehagane fører til ei årleg innsparing estimert til om lag 1,7 
millionar. Bemanninga i dei to barnehagane vert fordelt i barnehagar som får auke i 
barnehageplassar og er ikkje teke med i reknestykket.

Konklusjon
Osterøy kommune oppfyller i dag lovkrava om å tilby barnehageplass i kommunen. Tiltaka som 
rådmannen tilrår tek utgangpunkt i oppfylling av målsettingane for planen og ein berekraftig 
barnehagestruktur.

· Prognosane for folketalsutvikling kan vere usikre og som fleire høyringssvar påpeikar er det 
i Valestrandsfossen og Lonevåg-området sannsynleg auke i barnetal, medan barnetala vert 
lågare i utkantane. 

· Dersom første målsetting om å tilby barnehageplass til foreldre når dei har behov for det 
skal oppfyllast, vurderer rådmannen at tilgjengelege barnehageplassar må vere plassert slik 
at dei når eit størst mogeleg geografisk område. Rådmannen tilrår difor at Hauge 
barnehage vert bygd ut. Den kan vere attraktiv for foreldre busett i Valestrand, Lonevåg og 
andre som køyrer eller tek buss forbi til og frå jobb og skule.  

· Rådmannen meiner at kommunen har økonomisk handlingsrom til å oppfylle første 
målsetting dersom ein legg om barnehagestrukturen og legg ned to av dei minste 
barnehagane i kommunen. 

· Rådmannen tilrår nedlegging av Mjøsdalen barnehage frå juli 2022. Innsparinga er estimert 
til 575.000,- frå august 2022 til juli 2023.



L122021 

Krav om Iov1egkontroII av vedtak i Osterøy Heradstyre i sak 084/21 

"edtak gjort 10.11.21 

I medhald av kommunelova § 27-1 vert det fremja krav om lovlegkontroll i samband med 

handsaming av sak 084/21 i Osterøy heradstyre, vedtak fatta den 10.11.21. 

I sak om Barnehagebrukspian for perioden 2021 til 2030 vart det etter vårt syn gjori 

sakshandsamingsfeil. 

i saka, som er ei piansaK skuue heradstyret leggje føringane for den vidare drifta og utviklinga av 

Barnehagane i kommunen fram til 2030. I saka vart det og frå administrasjonen synt til søknader frå 

fleire private initiativ til å drive barnehage i kommunen. Det var og innstilt i desse sakene frå 

administrasjonen. 

Søknadene eller noko som helst av dokumentasjon vedkomande søknadene var ikkje vedlagde saka, 

og del fekk såleis ei indirekte handsaming. Dei antatt konkrete søknadene som kommunen har 

motteke var frå Familiebarnehage v/ Ingrid Fosse Mjelstad og ein frå Trygge Barnehager. 

Som nemnd kjente ingen i Heradstyret til dei konkrete søknadene eller kva som var søkt om eller 

noko om korleis dette var tenkt løyst  i praksis. 

Kommunelova §13-1, tredje ledd: «Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for 

folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å 

treffe vedtak.» 

Slik me ser det er ikkje dette punktet oppfylit i det vesentlege. Det er i hovudsak følgande punkt som 

me stiller oss undrande til: 

- Søknadene om å drive privat barnehage er eit vedtak det er klagerett på, og det vil verte 

komplisert å handsame ein slik klage dersom vedtaket vert ståande. Barnehagelova §14 

definerer dette. 

Barnehagelova § 11 «Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når 

den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Kommunen skal organisere oppgavene den 

har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er 

egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet.» 

Slik vedtaket her er gjort, er ikkje lova oppfylit etter dette vilkåret då ein plan i hovudsak er 

iverksett etter kommunen si rolle som Barnehagemynde. Medan den delen som omhandlar 

konkretiserte søknader om å etablere barnehagar tydeleg og etter rådmannen si 

saksutgreiing legg opp til å ta omsyn til kommunen si rolle som barriehageelgar. 

Det er varte teke konkret stilling til 2 antatte søknader. Planen seier imidlertid ikkje noko om 

andre søknader. Med andre ord: Vedtaket er ikkje prinsipielt om me seier for eller mot eit 

tiltak, men det er teke stilling til 2 antatte søknader som dermed er utelukka frå vidare 

prosessar. For oss framstår dette som ein eksklusjon av selskap, og noko som det verkar 

underleg at kan være tillete. 

Osterøy kommune har i dag fleire private barnehagar og skular. Det vart likevel gjort vedtak 

om at dersom ein konkret privat barnehage vert avvikla, så skal kommunen ta over drifta. Me 

kan ikkje sjå at dette vedtaket likebehandlar dei private aktørane i kommunen på ein måte 

som er i tråd med lova. 

Alle punkt over kunne vare unngått dersom saka hadde vare opplyst betre og dersom dei elementa 

50m krev eit enkeltvedtak hadde vore trekt ut i eigne saker. 



Manglande eller dårleg saksførebuing i denne saka har etter vårt syn openbert ført til Heradstyret til 

fatte eit vedtak som ikke er tufta på rett grunnlag. Dersom kommunelova med fleire hadde vore 

følgd betre, ville det gitt eit anna utfall og røysteresultat i saka. Det vert difor reist krav om 

i'ovlegkontroli etter kommunelova kapittel 27. 

Lonevåg 30.11.21 

Kim Andre Hartveit 'Alf Terje Mortensen Ragnar Johan Tyssebotn 

Osterøy FrP Osterøy Frp Osterøy Frp 
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