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MODUM KOMMUNE  ‐ MODUMHEIMEN  ‐  UTBYGGING  ‐  SKISSEPROSJEKT – 2013. 
 
Utbygging av Modumheimen er skissert i to alternativer etter kommunens bestilling. 
Hovedprinsippet i begge alternativene bygger på kompakte miljøvennlige nybygg, ombygging av 
eksisterende bygg fra 1977, samt ny hovedadkomst fra Eikerveien. Nybyggene plasseres på nordsiden 
av nåværende Modumheimen. Eksisterende bygg fra 1957 videreutvikles som dagsenter.  Plassering av 
kapell og bårerom beholdes også i denne bygningen. Bårerom med tilhørende funksjoner oppgraderes.  
Øverste etasje i ‐57 bygget frigjøres til annen bruk, f. eksempel kontorer.  
Sansehage og uterom ved kantinen beholdes. Mellom eksisterende Modumheimen og nybygg 
etableres i tillegg et flott gårdsrom med skjermet sansehage og en mer åpen plassdannelse/hage for 
både beboere og besøkende. 
Beboerrommene har samme gode standard uavhengig av om det ligger i ombygget ‐77 bygg eller i et 
av nybyggene.  
 

Alt. A  Total areal  Antall senger  P‐plasser  Delsum 
kostnader 

SUM 

A1 (nybygg) 
A2 (‐77 bygget  
A3 (‐57 bygget) 

5.236m2 
2.485m2 
1) 

72 
24 
0 

40 + 50 
 
20  

216.065.000,‐ 
  47.878.000,‐ 
    5.875.000,‐ 

 

Byggetrinn 1    96  110    269.8 mill. 

A4 (nybygg)  4.775m2  48  50 inne  106.734.000,‐   

Byggetrinn 2    48  50    106.7 mill. 

TOTALT     144  160    376.5 mill. 

 

Alt. B  Total areal  Antall senger  P‐plasser  Delsum 
kostnader 

SUM 

B1 (nybygg) 
B3 (‐57 bygget) 

7.580m2 
1) 

88 
0 

40 + 50  
20        

247.024.000,‐ 
    5.875.000,‐ 

 

Byggetrinn 1    88  110    252.9 mill. 

B2 (‐77 bygget)  3.582m2  48  0    88.190.000,‐   

Byggetrinn 2    48        88.2 mill. 

TOTALT     136  110    341.1 mill.  

                                   Alle summer inkl. mva. 
KOMMENTARER. 
 
Kostnadsberegningene viser at prosjektkostnad for nybygg, for eksempel A1, ligger på samme nivå som 
Sykehjem 721 i Holte kalkulasjonsnøkkel (høy standard).  
 
 1) = Arbeider i A3/B3 (‐57 bygget) er begrenset til deler av bygget. Se egen redegjørelse.     
 
I alt. A er det totalt 144 sengeplasser.  
I alt. B er det totalt  136 sengeplasser. 
Det er ikke beregnet noen eksakt priskonsekvens for denne forskjellen. For en tilnærmet 
sammenlignbar total‐kostnad for alternativene A og B kan kostnader for å etablere 8 plasser i f.eks. B3 
beløpe seg til ca. 8 mill. inkl. mva. 
 
I alt. A er det totalt 90 P‐plasser innvendig og 70 plasser utvendig (markparkering). 
I alt. B er det totalt 40 plasser innvendig og 70 plasser utvendig.   
For en tilnærmet sammenlignbar total‐kostnad for alternativene A og B kan kostnader for å etablere 
ytterligere 50 plasser på tomten beløpe seg til ca. kr. 2.5 mill. inkl. mva. 
 



 
 
 
 
MODUM KOMMUNE  ‐ MODUMHEIMEN  ‐  UTBYGGING  ‐  SKISSEPROSJEKT – 2013. 
HOVEDBESKRIVELSE 
 

 

Kommunestyrets bestilling: 
 
Modum kommune avholdt i januar 2013 en priskonkurranse for utarbeidelse av 
skisseprosjekt og kalkyle i 3 alternativer for utvikling av Modumheimen. 
Kommunen har tidligere utredet flere alternativer hvor store deler av tomten ble tatt 
i bruk, og bestilte nå kompakte bygg over flere etasjer. Bakgrunnen for dette er et 
ønske om å effektivisere driften av sykehjemmet ved å korte ned gangavstandene 
innad på Modumheimen, samtidig som man ønsker å tilrettelegge for fleksibel bruk 
av både bygningsmasse og personale. En kompakt bygningskropp er også et godt 
utgangspunkt for gjennomføring av prosjektet i passivhus standard som er en del av 
kommunens bestilling. 
Modum kommune ønsker å bygge/ombygge 88 plasser i byggetrinn 1. 
I byggetrinn 2, om 10-15 år, skal det tilrettelegges for etablering av yttligere 52 
plasser slik at kapasiteten totalt blir 140 plasser. 
Antall pasienter pr. avdeling er angitt til max. 8 iht. Husbankens krav/retningslinjer 
for nye sykehjemsplasser. 
 
Alternativ A. 
Byggetrinn 1:      Nybygg 64 plasser + ombygging 24 plasser  = 88 plasser 
Byggetrinn 2:  Nybygg 52 plasser     = 52 plasser 
          140 plasser 
Alternativ B. 
Byggetrinn 1:  Nybygg 88 plasser     = 88 plasser 
Byggetrinn 2:   Nybygg 28 plasser + ombygging 24 plasser = 52 plasser 
          140 plasser 
Alternativ C. 
Byggetrinn 1:  Tilbygg, 2 nye etasjer på eksisterende bygg = 88 plasser 
Byggetrinn 2:  Nybygg        = 52 plasser 
           140 plasser 
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Arbeidsprosessen: 
 
Arkitektgruppen Drammen AS ble tildelt oppdraget med utarbeidelse av 
skisseprosjektene.De har i tett samarbeid med prosjekteringsgruppen og rådgivende 
ingeniører utarbeidet skisseprosjekter og kalkyler for alternativ A og B. 
Prosjekteringsgruppen har betaått av representanter fra sykehjemmet, tillitsvalgte, 
eldrerådet, teknisk avd. i kommunen, helse og sosialsjef, teknisk sjef og rådgiver 
fra rådmannnens kontor.  
Alternativ C, som innebar et påbygg med to nye etasjer på eksisterende bygg -77, 
har blitt utredet av Rambøll med hensyn på bæreevne. Det er ikke kapasitet i 
eksisterende fundamenter til at man kan gjøre et slikt påbygg og følgelig har 
utvidet byggekomite fulgt anbefalingen om ikke å gå videre med alternativ C. 
Foreløpig skisseprosjekt ble presentert for utvidet byggekomite 2.april 2013. 
 
Arkitektgruppen Drammen AS: Arkitekturprosjektering og overordnet 

ansvar kalkulasjon. 
Dagfinn H. Jørgensen AS: Prosjektering og kalkulasjon VVS 
ECT AS: Prosjektering og kalkulasjon EL 
Roar Jørgensen AS: Brannteknisk uttalelse 
Drammen Kalkulasjon ANS: Kalkulasjon bygningsmessig arbeider 
Rambøll Norge AS: Utredning fundamenter eksist.bygg 
Strøm Gundersen AS: Prosjektering og kalkulasjon 

fundamentering 
Brødrene Myhre: 
Reber Schindler AS / Elevator AS: 

Undersøkelse grunnforhold/borehull 
Budsjettpris heiser 

Situasjon: 
 
Modumheimen har i dag adkomst fra 
Kapellveien og Jellumveien. Både i 
alternativ A og B oppføres 
henholdsvis ett eller to relativt store 
nybygg. Det er naturlig å se på 
plassering av hovedatkomst i 
sammenheng med disse slik at 
Modumheimen får en klar og tydelig 
adkomst for besøkende. Det 
oppfattes som positivt å fjerne 
adkomsten fra Kapellveien som er 
en boliggate. Plasseringen av 
nybygg bør, med grunnlag i 
tomteforhold, solforhold og allerede 
opparbeidet sansehage, ligge på 
nordsiden av eksisterende anlegg. 
Dette medfører at Åmot bofelleskap, 
med sine 10 boenheter, må rives. 
Kommunen vil få reduserte inntekter 
på ca.500 000, pr. år.men vil på den 
annen side få reduserte utgifter på 
ca. 1. 000 000. pr. år.  
    
   
 
 
                                                         
 
Åmot bofelleskap 

Jellumveien 

Eikerveien 

Ny adkomst 

Åmot  
bofelleskap 

Kapellveien 
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Alternativ A 
Byggetrinn 1:  Nybygg A1 + ombygging A2( + delvis oppgradering A3 ) 
Byggetrinn 2:  Nybygg A4 

 
Ny hovedatkomst for besøkende etableres fra Eikerveien i nord med parkering i 
nær tilknytning til veien. En kjørbar gangvei leder opp til Modumheimens nye 
hovedinngang, hvor det legges opp til 2-3 HC-parkeringsplasser.  
Området mellom hovedvei og hovedinngang tenkes etablert som et parkområde 
med gangveier til omkringliggende omsorgsboliger/bofelleskap, og «turstier» for 
pasienter/besøkende. 
Varelevering beholdes fra Jellumveien i øst, og oppgraderes. 
Parkering for ansatte, samt henting / bringing i ambulanse etableres i 
parkeringskjeller under nybygg, med innkjøring fra Jellumveien på østsiden av 
bygget. 
Kapell og bårerom med birom beholdes i bygg A3.( -57 bygget) 
Ny parkeringsplass etableres i nær tilknytning til dette.  

VARELEVERING 

HOVEDINNGANG

NY HOVEDATKOMST

EIKERVEIEN

JELLUMVEIEN

KAPELLVEIEN

PARKERING 
+ AMBULANSE 
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Nybygg A1 inngår i byggetrinn 1 og nybygg A4 i byggetrinn 2. 
Gårdsrommet mellom nybygg(A1 og A4) og eksisterende Modumheimen(A2 og 
A3) legges på to nivåer. Nytt hovedinngangsnivå og eksisterende inngangsnivå 
omtales videre i teksten som U1 etg og 1 etg.  Gårdsrommet på nivå U1 etableres 
som en lukket sansehage tilrettelagt for demente. Gårdsrommet på nivå 1 etg 
etableres som et mer åpent område med belegningsstein og grøntarealer for beboere 
og besøkende som ikke har behov for samme grad av skjerming som pasienter med 
demens.  
 
 

 
Antall plasser alternativ A: 
 
Byggetrinn 1 skal etter kommunenes bestilling omfatte et nybygg med 64 plasser + 
ombygging av 24 plasser. Totalt 88 plasser. 
Grunnet tomtens skrånende terreng er det imidlertid slik at bygg A1 blir liggende 
med en mørk og en lys side. Den mørke siden utnyttes til tekniske rom, mens den 
lyse delen brukes til 8 beboerrom.  
I etasjene oppover i bygget (1 – 4 etg) legges det to avdelinger på hvert plan. Dette 
gir totalt 8 avdelinger = 64 rom.  
 
Nybygg A1:  8 + 64        = 72 rom 
Ombygging A2:              = 24 rom 
Byggetrinn 1:    = 96 rom 
       
Dette er 8 rom mer enn kommunens bestilling for byggetrinn 1. 
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Byggetrinn 2 skal etter kommunens bestilling være et nybygg med 52 rom.  
Nybygg A4 har 3 etasjer med to avdeling pr. etasje. Dette gir 6 avd med 8 rom pr. 
avdeling. 
 
Nybygg A4 :   = 48 rom 
Byggetrinn 2:     = 48 rom 
 
Dette er 4 rom mindre enn kommunens bestilling for byggetrinn 2. 
 
Vi flytter med andre ord 4 rom fra byggetrinn 2 over til byggetrinn 1 samt at det 
totale antallet økes med 4 rom. Økningen er gjort med grunnlag i tomtens 
skrånende terreng og for å oppnå avdelinger av 8 rom. (140 er ikke delelig med 8)  
 
Byggetrinn 1: 72+24       =  96 rom  
Byggetrinn 2:     =  48 rom 
Totalt         = 144 rom 
 
Byggeperioden i alternativ A:   
 
I byggetrinn 1 må bygg A1 oppføres i sin helhet før man kan starte på 
ombygningen av bygg A2(-77 bygget). Beboere fra eksisterende A2 flyttes til 
nybygg A1 mens A2 ombygges.  Når både A1 og A2 er ferdige kan beboerne fra 
eksisterende A3(-57 bygget, avdeling 4 og 5) flyttes.  
Bygg A3 kan så tas i bruk /rustes opp. 
I byggetrinn 2 oppføres bygg A4 uavhengig av de andre byggene. 
Alternativ A utløser ikke behov for avlastningssykehjem i byggetiden. 
 
Planer alternativ A:  
                                                                                               
Plan U2, tegning A-099:  
Parkeringskjeller med enkel adkomst til heis og trapp opp i nybygg A1 som 
etableres i 1 byggetrinn. Garderober for ansatte og rengjøringssentral i nær 
tilknytning til heis og trapp.  
 
Plan U1, tegning A100:  
Ny hovedinngang med administrative funksjoner. 
Fremre del av bygg A1 rommer lindrende avdeling og korttidsplasser fordelt på 
to avdelinger. Samlokaliseringen av disse avdelingene er gjort med grunnlag 
i tillitsvalgtes ønske om at disse avdelingene ligger i nær tilknytning til 
hverandre da pasientgruppene har behov for mye av den samme ekspertisen fra 
personalet, og med hensyn på teknisk utstyr.  
Det etableres også en «hageheis» med direkte utgang til sansehagen i 
gårdsrommet. Dette sikrer at pasientene oppover i etasjene skal ha en lett og 
ikke minst skjermet adkomst til utearealene på bakkeplan. I tillegg etableres 
«sanseterrasser» som uteareal for hver enkelt avdeling. 
Nybygg A4 etableres i byggetrinn 2 og har på nivå U1 to ordinære 
sykehjemsavdelinger. Planløsning beskrives senere og vises som prinsipp i 
1:200 på tegning A1/B1 -13. 
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Plan 1 etg, tegning A-101: 
Nybygg A1 og A4 rommer ordinære avdelinger, to på hvert plan. Arealene over 
hovedinngangen består av møteromsfasiliteter for hele Modumheimen. 
Eksisterende bygg A2 rommer vaskeri og tilfluktsrom. Plassbehovet på 
vaskeriet er vurdert av ekstern leverandør og funnet tilstrekkelig for moderne 
maskiner som vil øke kapasiteten på vaskeriet. En evt. samordning av 
vaskeritjenester i kommunene vil imidlertid kreve at man bygger om i 
tilknytning til eksisterende vaskeri. Et tilbygg i tilknytning til vaskeriet vil 
kunne skje uavhengig utbyggingen som nå er skissert. Eksisterende bygg A3 
inneholder bårerom som skal oppgraderes noe og ikke minst skal tilhørende 
fasiliteter tilrettelegges for flere trosretninger. Eksisterende garderober 
beholdes. 
 
Plan 2 etg, tegning A-102: 
Nybygg A1 og A4 består av ordinære avdelinger, to på hvert plan. 
Hovedinngangsbygget rommer fellesfunksjoner som medisinrom, lab osv. samt 
innebygget glassbro/gang som forbinder nybygg med eksisterende bygg. Broen 
fører til eksisterende Modumheimen ved dagsenter og kantine med tilhørende 
uterom på bakkeplan på motsatt side.  
Bygg A2 ombygges til en avdeling med 8 rom som har egne bad og ikke minst 
gode stuer og spiserom, med tilhørende uteplass/terrasse. Rom for pårørende 
legges i bygg A2, men utenfor avdelingen. 
Eksisterende bygg A3 videreutvikles som dagsenter. Hår og fotpleie flyttes inn 
i denne delen av bygget og det vil også være muligheter for at funksjoner som 
fysioterapi og treningskjøkken kan etableres i denne delen av Modumheimen. 
 
Plan 3 etg, tegning A-103: 
Nybygg A1 består av to ordinære avdelinger.  
Eksisterende bygg A2 ombygges som i 2 etg både med antall rom og rom for 
pårørende.  
Eksisterende bygg A3 i 3 etg kan brukes til ekstern virksomhet. Adkomst fra 
Kapellveien med parkering og inngang på byggets vestside. 
 
Plan 4 etg, tegning A-104: 
Nybygg A1 består av to ordinære avdelinger. Eksisterende bygg A2 ombygges 
som i 2 etg, samt etablering av to isolat.  
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Alternativ B: 
 
Byggetrinn 1:  Nybygg B1 (+ delvis oppgradering B3) 
Byggetrinn 2:  Ombygging tilbygg B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny hovedatkomst, gangveier, adkomst for ansatte, parkering, varelevering og 
bårerom etableres på samme måte som i alternativ A (side 3). 
Nybygg B1 etableres i byggetrinn 1, men alternativ B har ikke et nybygg B4 
som tilsvarer A4 i alternativ A. Gårdsrommet mellom B1 og eksisterende 
Modumheimen(B2 og B3) tenkes, på samme måte som i alternativ A, etablert 
på to nivåer med en skjermet sansehage på nedre nivå og en mer åpen 
plass/hage på 1 etg nivå(side 4). 
 
 
 
 

EIKERVEIEN

JELLUMVEIEN

KAPELLVEIEN

VARELEVERING 

PARKERING 
+ AMBULANSE 

HOVEDINNGANG

NY HOVEDATKOMST
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Antall plasser alternativ B: 
 
Byggetrinn 1 skal, etter kommunenes bestilling omfatte et nybygg med 88 plasser.  
Grunnet tomtens skrånende terreng er det imidlertid slik at bygg B1 blir liggende 
med en mørk og en lys side, tilsvarende som i alternativ A. Den mørke siden 
utnyttes til tekniske rom, mens den lyse delen brukes til 8 beboerrom.  
I etasjene oppover i bygget (1 etg - 5 etg) legges det to avdelinger på hvert plan. 
Dette gir totalt 10 avdelinger = 80 rom.  
 
Nybygg B1:  8 + 80                    = 88 rom 
Byggetrinn 1    = 88 rom 
       
Dette samsvarer med kommunenes bestilling for byggetrinn 1. 
 
Byggetrinn 2 skal etter kommunens bestilling bestå av et nybygg med 28 plasser + 
24 ombygde plasser. Totalt 52 plasser. 
Et nybygg med 28 plasser, og samme planprinsipp som B1,vil bli i underkant av 2 
etasjer høyt. Arkitektonisk blir dette vanskelig sammen med B1 som er en vesentlig 
høyere bygning. Prinsippskisse ble vist til utvidet byggekomite på presentasjon 
02.04 2013. Foreslått løsning om å gå bort fra denne ideen og heller etablere et 
tilbygg til B2(-77 bygget) ble bifalt. 
Ombygget B2 med tilbygg vil romme 2 avdelinger av 8 plasser pr. etasje i 3 fulle 
etasjer = 48 rom. 
 
Ombygging/tilbygg B3: = 48 rom 
Byggetrinn 2     = 48 rom 
 
Dette er 4 rom mindre enn kommunens bestilling for byggetrinn 2. 
En liten avdeling, f.eks. korttidsplasser, kan etableres i eksisterende bygg B3(-57 
bygget), men dette er ikke tatt med i nåværende alternativ da korttidsplassene i 
samarbeid med prosjektgruppen er plassert ved siden av lindrende avdeling. 
 
Byggetrinn 1:     =   88 rom  
Byggetrinn 2:     =   48 rom 
Totalt         = 136 rom 
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Byggeperioden i alternativ B:   
I byggetrinn 1 oppføres B1 uavhengig av de andre byggene.  Beboere fra 
eksisterende B2(-77 bygget) og B3(-57 bygget) flyttes over til B1 når bygget er 
ferdig. 
Bygg B2(-77 bygget) blir frigjort til annen bruk frem til byggetrinn 2. Hvilke 
funksjoner som skal etableres i B2 i disse 10-15 årene er ikke klarlagt, men det må 
uansett utføres sprinkling etter pålegg. 
Bygg A3(-75 bygget) kan tas i bruk/rustes opp når B1 er ferdig. 
I byggetrinn 2 ombygges/ påbygges B2 uavhengig av de andre byggene. 
(Eventuell bruk må selvfølgelig være avsluttet).  
Alternativ B utløser ikke behov for avlastningssykehjem i byggeperioden. 
 
Planer alternativ B: 
 
Bygg B1 tilsvarer bygg A1, men bygg B1 har i tillegg en 5 etasje med to ordinære 
avdelinger.  
 
Plan U2, tegning B-099:  
Parkeringskjeller og adkomst tilsvarende alternativ A(side 5). 
 
Plan U1, tegning B100:  
Ny hovedatkomst og plangrep, B1 tilsvarende A1 i alternativ A(side 5). 
Byggetrinn 2 omfatter ikke et tilsvarende bygg som A4. 
 
Plan 1 etg, tegning B-101: 
B1 tilsvarende A1 i alternativ A (side 6). 
Eksisterende bygg B2 rommer vaskeri og tilfluktsrom som i alternativ A. B2 
påbygges i tillegg ny trapp og heisforbindelse på byggets østside. Dette gir 
mulighet for nøytral adkomst til avdelingene som ligger lengst mot sør i bygg 
B2 i etasjene oppover i bygget. 
B3 tilsvarer A3 i alt. A(side 6). 
 
Plan 2 etg, tegning A-102: 
B1 tilsvarende A1 i alternativ A, inkludert overgangsbro til eksisterende 
Modumheimen (side 6). 
Bygg B2 ombygges og påbygges slik at hvert plan rommer to avdelinger av 8 
rom med egne bad. Avdelingene har også gode stuer og spiserom, med 
tilhørende uteplass/terrasse. Servicerom som skyllerom, bad/velværerom og 
lager er felles for de to avdelingene. Avdelingen lengst mot sør vil få adkomst 
gjennom avdeling lengst mot nord men også nøytralt fra ny trapp og heis som 
knyttes til fellesfunksjonene på midten av bygget. 
Rom for pårørende legges i bygg B2, men utenfor avdelingen mot nord.  
Eksisterende bygg B3 videreutvikles som dagsenter som i alternativ A(side 6). 
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Plan 3 etg, tegning B-103: 
B1 tilsvarende A1 i alternativ A(side 6). 
Eksisterende bygg B2 ombygges/påbygges slik som i 2 etg både med antall rom 
og rom for pårørende.  
Eksisterende bygg B3 i 3 etg kan brukes til ekstern virksomhet. Adkomst fra 
Kapellveien med parkering og inngang på vestsiden som i alternativ A(side 6). 
 
 
Plan 4 etg, tegning B-104: 
B1 tilsvarende A1 i alternativ A(side 6). 
Eksisterende bygg B2 ombygges/påbygges som i 2 og 3 etg. Det etableres ikke 
pårørenderom, men to isolat i området utenfor avdelingen.  
 
Plan 5 etg B-105: 
Nybygg B1 består av to ordinære avdelinger med samme planprinsipp som 
øvrige etasjer. 
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Prinsipp-plan nybygg, alternativ A og B: 
 

 
Hvert plan løses med to avdelinger av 8 rom med tilhørende bad/wc, samt stue/ 
spisestue til hver avdeling.  Servicefunksjoner som kjøkken, skyllerom, 
arbeidsrom/vaktrom, samtalerom og bad/velværerom sambrukes av de to 
avdelingene. 
Skillet mellom avdelingene legges i diagonalen på planet og fellesrommene 
legges i dette skillet. 
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Hver avdeling har sin spiseplass og fungerer således uavhengig av hverandre. 
I tillegg til dette har vi, i samråd med prosjekteringsgruppen, etablert en 
spiseplass inne på felles kjøkken. Denne spiseplassen tenkes brukt de gangene 
personalet ser at pasienter fra de ulike avdelingene kan ha glede/nytte av å spise 
sammen, for eksempel i perioder hvor det er mange sengeliggende. Personalet 
kan også i disse tilfellene bidra noe på tvers av avdelingene med tanke på hjelp 
i spisesituasjonen.  
Hvis avdelingene ønsker å ta kjøkkenet i bruk sammen med beboerne i  
treningsøyemed kan spisetidene forskyves litt slik at avdelingene bruker 
kjøkkenet til forskjellige tider. 
Kjøkkenrommet vil sikre gjennomlys og utsyn til begge sider i bygget. 
Personalet har i tillegg til bruken av kjøkkenet på dagtid sett rommet som en 
god ressurs for nattevaktene. De vil kunne sitte sammen og likevel ha oversikt 
over begge avdelingene. 
Beboerrommene har høy standard med gode lysforhold, romslige 
skapløsninger, inngang med kort avstand til fellesareal. Fremtidig teknologi er 
på plass gjennom bla. fibernett til hvert enkelt rom. 
Til hver avdeling etableres egne romslige terrasser som skal oppleves som 
«sanseterrasser», terrassene vil bli utformet videre i forprosjekt. 
I tillegg til store egne terrasser til alle avdelinger er det selvfølgelig viktig at 
beboerne har lett og skjermet tilgang til uterom på bakkeplan. 
Et kompaktbygg over flere etasjer kan nødvendigvis ikke oppnå dette på alle 
plan og vi har derfor etablert en «hageheis» som går direkte ned til skjermet 
utgang på bakkeplan i 1 etg og videre ned til sansehagen på nivå U1 i både 
alternativ A og B. 
For målholdig plan 1:200 vises det til tegning A1-13.  
 

 
Perspektiv gårdsrom/sansehage 
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Prinsipp plan eksisterende bygg 
A2, alternativ A: 
 
 
 
Eksisterende sykehjemsfløyer ombygges slik 
at antall pasienter reduseres til 8 pr. avdeling, 
samt at det etablering bad til hvert rom. 
Nye fellessoner med tilhørende terrasser og 
samtalerom + bad /velværerom for hver 
avdeling legges sentralt i hver etasje.  
Eksisterende korridor bearbeides for kun å 
oppleves i korte strekk, samt at deler av 
korridoren omgjøres til et dobbelt 
korridorsystem for å etablere en mulig 
«vandrerute» for beboerne. 
For målholdig plan 1:200 vises det til tegning  
A2-13 
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Prinsipp plan eksisterende bygg B2, 
alternativ B: 
 
 
 
Eksisterende sykehjemsfløyer 
ombygges samt at det etableres et 
tilbygg på sørenden slik at hvert plan 
rommer to avdelinger. Antall 
pasienter pr. avdeling reduseres til 8 
stk, med egne bad, og det etableres 
terrasser til begge avdelingene på 
hvert plan. 
Eksisterende korridorløsning 
bearbeides for kun å oppleves i korte 
strekk, avbrutt av stue og 
kjøkkfunksjoner. 
Servicerommene som skyllerom, 
lager, personal wc og bad/velvære 
rom legges i en fellessone mellom 
avdelingene. Ny trapp og heis sikrer 
nøytral adkomst til den ytterste 
avdelingen fra 1 etg og opp i alle 
plan.  
For målholdig plan 1:200 vises det 
til tegning B2-13. 
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Materialbruk: 
Nybyggene på Modumheimen er tenkt gjennomført med et moderne puss-
system samt innslag av andre materialer. Det tilstrebes en tilnærmet 
vedlikeholdsfri overflate. Uttrykket på bygget vil harmonere godt med fasadene 
på eksisterende Modumheimen. Bygget fra -77 vil bli tilleggsisolert, og også 
her er det kalkulert inn nytt puss-system. 
Innvendige er det kalkulert med god sykehjemsstandard, både med tanke på 
estetikk og brukbarhet. 
I utvendige områder er det lagt opp til opparbeidelse av sansehage med høy 
standard og plassdannelser/hager med belegningsstein og trær/busker. 
Utvendige murer utføres delvis i naturstein.  
Utfyllende informasjon om materialer som er lagt til grunn i kalkylen finnes på 
eget ark etter kalkylen. 
 
Miljø / smarthus: 
Modum kommune har bestilt miljøvennlig nybygg med passivhus standard. 
Dette er løst med stor grad av gjenvinnbar energi med bruk av varmepumper og 
deponigass i begge alternativene. I tillegg er det meget godt isolerte vegger / tak 
og ekstremt gode vinduer. En videre prosjektering må ha fokus på gode 
detaljløsninger med svært lite varmetap gjennom kuldebroer osv. 
Man bør også tenke miljøvennlighet gjennom kortreiste materialer og ikke 
minst levetid og gjenvinning av avfall. 
Utfyllende informasjon vedrørende energiløsninger finnes i VVS beskrivelsen 
(punkt 9). 
Modumheimen er prosjektert som et smarthus med høyteknologiske løsninger 
for fremtiden. Styringsanlegg for lys, el-varme og solskjerming er medtatt. 
Videre er det spredenett for telefon og data til alle beboerrom og ikke minst 
fibernett som er ført frem til hvert enkelt rom. Utfyllende informasjon finnes i 
beskrivelse elektro (punkt 10). 
 
Brann: 
Nybyggene er prosjektert med utgangspunkt i dagens brannkrav for bygg i 
risikoklasse 6, med horisontal rømning på hvert plan. Dvs. at hvis brannalarmen 
utløses i en avdeling skal personer som oppholder seg der rømme over til annen 
brannseksjon på samme plan. I tillegg til dette er det også kalkulert inn en 
brannheis i prosjektet. Den vil fungere som innsatsvei for brannvesenet, samt 
vertikal rømningsvei for pasienter. For mer detaljert informasjon- se eget 
avsnitt i brannteknisk uttalelse hvor bruk av brannheis er drøftet. (punkt 8). 
Eksisterende bygningsmasse skal sprinkles i byggetrinn 1 uansett ombygging 
eller ikke, iht. kommunens bestilling. 
I alternativ B, bygg B2(-77 bygget)er sprinklingen tatt med to ganger da man 
må regne med at sprinkling av eksisterende bygning i byggetrinn 1 ikke vil 
kunne bestå i byggetrinn 2. 
 
Tilfluktsrom: 
Tilfluktsrommet i eksisterende bygg -77(A2/B2) gjør det vanskelig å utnytte en 
del av 1 etg, samtidig som det stilles strenge krav til gjennomføringer av sluk 
osv. fra etasjene over. 
Tilfluktsrommet har derfor blitt søkt slettet, men sivilforsvaret/direktoratet har 
gitt avslag på søknaden.  
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Oppsummering forskjeller alternativ A og B: 
 
Alternativ A og B innehar gode kvaliteter og noen utfordringer på hvert sitt vis. 
Begge alternativene gir fullverdige sykehjemsplasser for beboerne i både nye 
og ombygde deler av Modumheimen. 
 
Antall plasser: 
 
Kommunens bestilling på 88 plasser i byggetrinn 1, og 140 plasser totalt, lar 
seg ikke dele på et helt antall avdelinger med 8 plasser pr. avdeling. 
Tomtemessige forhold spiller også en rolle i at alternativene har en differanse 
på 8 plasser.  
Byggetrinn 1: 
Alternativ A = 96 plasser. Alternativ B = 88 plasser 
Totalt etter byggetrinn 2: 
Alternativ A = totalt 144 plasser. Alternativ B= totalt 136 plasser.  
 
Miljø:  
 
I et miljøperspektiv vil alternativ B utløse færre antall nybygde kvadratmeter 
enn alternativ A, men på den annen side vil alternativ A få en høyere andel av 
bygningsmassen med passivhusstandard. 
 
Parkering: 
 
Alternativ A har parkeringskjeller under bygg A1 og A4 = ca. 90 P-plasser. 
Alternativ B har parkering under bygg B1= ca. 40 P-plasser.  
Begge alternativene har 50 + 20 P-plasser på mark. 
 
A totalt = 160 plasser 
B totalt = 110 plasser 
 
Hvis alternativ B skal ha samme parkeringsdekning som alternativ A må 
markparkering ved adkomsten fra Eikerveien utvides med 50 plasser. 
 
Arkitektur: 
 
Begge alternativene vil gi gode løsninger for Modumheimen med tanke på 
planløsninger, likeverdige beboerforhold og uterom. 
Alternativ A er imidlertid bedre tilpasset tomten og eksisterende 
bygningsmasse.  
A1, i alternativ A, er en etasje lavere enn samme bygg, B1, i alternativ B. 
Taknivå på bygg A1 ligger nesten på høyde med taket på -77 bygget(A2/B2), 
mens B1 vi oppleves som klart høyere. 
Se vedlagte illustrasjoner og snitt. 
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Utomhus: 
 
Gårdsrommet, med sansehagen, mellom nye og gamle bygg vil få en naturlig og 
fin avgrensning når byggetrinn 2 er gjennomført i alternativ A. I alternativ B vil 
sansehagen forbli noe mer uskjermet, men den vil til gjengjeld beholde et flott 
utsyn mot nord og kan også utvides ut i parken hvis ønskelig. 
I alternativ A vil etablert sansehage rundt A2(-77 bygget) kunne beholdes slik 
den er. I alternativ B vil tilbyggets lengde på B3 (-77 bygget)gjøre at man må 
bygge opp deler av sansehagen på nytt. Man får også en mur mot vest for å ta 
opp terrengforskjellene mot Rosthaug videregående skole. 
 
Eksisterende bygg -77(A2/B2): 
 
Planløsningene har forskjellige kvaliteter. A2 gir gode vandreruter og er litt 
romsligere, mens B2 gir kortere avstand mellom beboerrom og stue/kjøkken. I 
alternativ A må det etableres servicerom for hver avdeling, da det bare er en 
avdeling på hvert plan, mens man i alternativ B får en bedre utnyttelse av disse 
rommene ved at to avdelinger deler på fasilitetene. 
Alternativ A har i tillegg til terrasse mot vest også terrasse mot øst i alle etasjer.  
 
Eksisterende bygg fra -57(A3/B3): 
 
Det er ingen forskjell på alternativ A og B med hensyn på -57 bygget. 
Plassering av kapell og bårerom beholdes. Det er lagt opp til ny inngang til, og 
oppgradering av, både bårerom og stellerom. Tegning A2/A3-11. 
2 etg videreutvikles som dagsenter, men det er ikke fastlagt nøyaktig hvilke 
aktiviteter/tilbud som skal inngå i denne etasjen.  
I begge alternativene knytter det seg usikkerhet rundt bruken av 3. etasje, men 
ny inngang med direkte adkomst til trapp og heis er inntegnet på vestsiden av 
bygget. 
Det er kalkulert med noe kostnader for ventilering av bygget, samt 
sprinkling(som må gjøres) og utskifting av heiser. 
Kostnadene er summert på eget ark som følger etter hovedkalkyle. 
Utviklingen av -57 bygget(A3/B3) er ikke avhengig av valget mellom alternativ 
A og B. 
 
Byggetrinn 1 / Byggetrinn 2: 
 
Alternativ A vil gi en avsluttet diskusjon og løsning for eksisterende 
bygningsmasse i byggetrinn 1, mens alternativ B har en usikkerhet knyttet til 
bruken av -77 bygget i årene mellom byggetrinn 1 og 2. Bygget vil måtte 
sprinkles i to omganger, som nevnt under brann, samt at midlertidig bruk 
kanskje vil utløse parkerings- og ventilasjonsbehov.  
Usikkerheten rundt -77 bygget, med risikoen for at det blir stående tomt i flere 
år, er den største utfordringen ved alternativ B.   
 





 

 

 

 

 

 

MODUM KOMMUNE  - MODUMHEIMEN  -  UTBYGGING  -  SKISSEPROSJEKT – 2013. 

AREALOVERSIKT. 

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

 

BYGG   GRUNNFLATE TOTALAREAL KOMMENTARER 

 

BYGG A1 1340  6440  Av dette er 1204m2 parkeringskjeller. Alt er nybygg. 

 

BYGG A2 828  2485  Eksisterende bygg. 3 etasjer. 

 

BYGG A4 1325  4775  Av dette er 1204m2 parkeringskjeller. Alt er nybygg. 

 

BYGG B1 1340  7580  Av dette er 1204 Parkeringskjeller. Alt er nybygg 

 

BYGG B2 1194  3582  Består av Bygg A2 , samt tilbygg med grunnflate 

      366m2. 3 etasjer. Se nedenfor *. 

 

BYGG A3     Eksisterende bygg. Inngår ikke direkte i utbyggingen.  

      Se egen redegjørelse. 

 

* Tilkomst til ny trapp/heis, som følge av tilbygget, må gå via 1.etg.  (dagens kjeller), samt via en      

   utvendig trapp/heis. Den utvendige gangen og heissjakt/trapp er ca. 60m2  

 

 

Arealene er målt som BTA. 
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Modumheimen - Utbygging  
Skisseprosjekt - 2013
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  MODUMHEIMEN SYKEHJEMSUTBYGGING

  KALKYLE SKISSEPROSJEKT BYGG A1 ( TRINN1)

1. Felleskostnader

11. Rigging Kr 3 800 000     

12. Drift Kr 3 800 000     

13. Riving av bygg Kr 745 000        

14. Andre felleskostnader Kr -                

15. Hjelpearbeider VVS- anlegg Kr 2 500 000     

16. Hjelpearbeider EL- anlegg Kr 1 540 000     

SUM felleskostnader 12 385 000     

2. Bygningsmessige arbeider

21. Grunn og fundamenter Kr 1 133 000     

22. Bæresystemer Kr 880 000        

23. Yttervegger Kr 13 210 000   

24. Innervegger Kr 12 450 000   

25. Dekker Kr 14 027 000   

26. Yttertak Kr 2 340 000     

27. Fast inventar Kr 810 000        

28. Trapper balkonger m.m. Kr 1 850 000     

29. Diverse Kr -                

SUM bygningsmessige arbeider 46 700 000     

3. VVS- installasjoner

31. Sanitæranlegg innvendig Kr 5 850 000     

32. Varmeanlegg eksklusiv energisentralen Kr 4 500 000     

33. Brannslukking Kr 3 950 000     

34. Gass og trykkluft Kr -                

35. Kulde Kr -                

36. Luftbehandlingsanlegg eksklusiv automatikk Kr 5 950 000     

37. Komfortkjøling Kr 500 000        

SUM VVS- installasjoner 20 750 000     

A1



4. Elkraftinstallasjoner

41. Basisinstallasjoner for elkraft Kr 647 000        

42. Høyspent forsyning Kr 1 000 000     

  Flytte eksisterende nettstasjonner Kr -       

Nettstasjon til nytt bygg Kr -       

Inntakskabler Kr -       

43. Lavspent forsyning Kr 3 777 000     

Varmepumpeanlegg Kr -       200 000        

Transformator til varmepumpe Kr -       100 000        

Automatikk Kr -       50 000          

44. Lys Kr 3 104 000     

45. Elvarme Kr 673 000        

46. Nødstrøm Kr 880 000        

SUM Elkraft installasjoner 10 431 000     

5. Tele- og automatiseringsinstallasjoner

51. Generelle anlegg Kr -                

52. Integrert kommunikasjon Kr 815 000        

53. Telefoni og personsøk Kr 259 000        

54. Alarm og signalsystemer Kr 2 328 000     

55. Lyd og bildesystemer Kr 776 000        

56. Automatisering Kr 2 806 000     

SUM Tele- og automasjon 6 984 000       

6. Heis

61. Reservekraft Kr 100 000        

62. Heiser i nybygg Kr 1 600 000     

63. Heiser i eksisterende bygg Kr -                

SUM Heiser 1 700 000       

A1



7. Utomhusarbeider

71. Terrengbehandling Kr -                

72. Konstruksjoner Kr 2 504 000     

73. Utvendig sanitæranlegg Kr 1 550 000     

74. Utendørs elkraft Kr 620 000        

743 Utendørs lavspent forsyning -       

744 Utendørs belysning master -       

Utendørs belysning effekt -       

75. Utendors tele og automasjon Kr -                

76. Veier. Plasser Kr 10 022 000   

77. Park. Hage Kr 2 243 000     

SUM  Utomhusarbeider 16 939 000     

SUM  Entreprisekostnader 115 889 000   

8. Generelle kostnader

82. Prosjekteringskostnader Kr 10 000 000   

83. Byggeherrekostnader Kr 2 000 000     

84. Biomkostninger Kr 200 000        

85. Forsikringer. Gebyrer Kr -                

SUM  Generelle kostnader 12 200 000     

SUM  Byggekostnader 128 089 000   

9. Spesielle kostnader

91. Kunsterisk utsmykning Kr 1 000 000     

92. Inventar og utstyr Kr 3 763 000     

SUM  Spesielle kostnader 4 763 000       

SUM  eks. mva 132 852 000   

A1



SUM  eks. mva ( overført fra forrige side) 132 852 000   

95. Merverdiavgift 25% 25 % moms 33 213 000     

SUM  inkl. mva -                166 065 000   

Kalkyle avvik 15 % Kr 25 000 000   

Sikkerhetsmargin 15% Kr 25 000 000   

Prosjektkostnader 216 065 000   

A1



  MODUMHEIMEN SYKEHJEMSUTBYGGING

  KALKYLE SKISSEPROSJEKT BYGG A2- ( TRINN1)

1. Felleskostnader

11. Rigging Kr 500 000       

12. Drift Kr 500 000       

13. Riving av bygg Kr -              

14. Andre felleskostnader Kr -              

15. Hjelpearbeider VVS- anlegg Kr 975 000       

16. Hjelpearbeider EL- anlegg Kr 560 000       

SUM felleskostnader 2 535 000          

2. Bygningsmessige arbeider

21. Grunn og fundamenter Kr -              

22. Bæresystemer Kr 20 000         

23. Yttervegger Kr 1 340 000    

24. Innervegger Kr 4 400 000    

25. Dekker Kr 640 000       

26. Yttertak Kr 120 000       

27. Fast inventar Kr 270 000       

28. Trapper balkonger m.m. Kr 290 000       

SUM bygningsmessige arbeider 7 080 000          

3. VVS- installasjoner

31. Sanitæranlegg innvendig Kr 3 275 000    

32. Varmeanlegg eksklusiv energisentralen Kr 630 000       

33. Brannslukking Kr 1 650 000    

34. Gass og trykkluft Kr -              

35. Kulde Kr -              

36. Luftbehandlingsanlegg eksklusiv automatikk Kr 2 500 000    

37. Komfortkjøling Kr 300 000       

SUM VVS- installasjoner 8 355 000          

A2



4. Elkraftinstallasjoner

41. Basisinstallasjoner for elkraft Kr 252 000       

42. Høyspent forsyning Kr -              

  Flytte eksisterende nettstasjonner Kr -          

Nettstasjon til nytt bygg Kr -          

Inntakskabler Kr -          

43. Lavspent forsyning Kr 1 340 000    

Varmepumpeanlegg Kr -          

Transformator til varmepumpe Kr -          

Automatikk Kr -          

44. Lys Kr 1 210 000    

45. Elvarme Kr 263 000       

46. Reservekraft Kr 600 000       

SUM Elkraft installasjoner 3 665 000          

5. Tele- og automatiseringsinstallasjoner

51. Generelle anlegg Kr -              

52. Integrert kommunikasjon Kr 318 000       

53. Telefoni og personsøk Kr 101 000       

54. Alarm og signalsystemer Kr 908 000       

55. Lyd og bildesystemer Kr 303 000       

56. Automatisering Kr 1 303 000    

SUM Tele- og automasjon 2 933 000          

6. Heis

61. Reservekraft Kr -              

62. Heiser i nybygg Kr 725 000       

63. Heiser i eksisterende bygg Kr -              

SUM Heiser 725 000             

A2



7. Utomhusarbeider

71. Terrengbehandling Kr -              

72. Konstruksjoner Kr -              

73. Utvendig sanitæranlegg Kr 270 000       

74. Utendørs elkraft Kr -              

743 Utendørs lavspent forsyning -          

744 Utendørs belysning master -          

Utendørs belysning effekt -          

75. Utendors tele og automasjon Kr -              

76. Veier. Plasser Kr -              

77. Park. Hage Kr 100 000       

SUM  Utomhusarbeider 370 000             

SUM  Entreprisekostnader 25 663 000        

8. Generelle kostnader

82. Prosjekteringskostnader Kr 2 500 000    

83. Byggeherrekostnader Kr -              

84. Biomkostninger Kr 150 000       

85. Forsikringer. Gebyrer Kr -              

SUM  Generelle kostnader 2 650 000          

SUM  Byggekostnader 28 313 000        

9. Spesielle kostnader

91. Kunsterisk utsmykning Kr 20 000         

92. Inventar og utstyr Kr 1 170 000    

SUM  Spesielle kostnader 1 190 000          

SUM  eks. mva 29 503 000        

A2



SUM  eks. mva ( overført fra forrige side) 29 503 000        

95. Merverdiavgift 25% 25 % moms 7 375 750          

SUM  inkl. mva -              36 878 750        

Kalkyle avvik 15 % Kr 5 500 000    

Sikkerhetsmargin 15% Kr 5 500 000    

Prosjektkostnader 47 878 750        

A2



  MODUMHEIMEN SYKEHJEMSUTBYGGING

  KALKYLE SKISSEPROSJEKT BYGG A4- ( TRINN2)

1. Felleskostnader

11. Rigging Kr 2 000 000      

12. Drift Kr 2 000 000      

13. Riving av bygg Kr -                 

14. Andre felleskostnader Kr -                 

15. Hjelpearbeider VVS- anlegg Kr 1 350 000      

16. Hjelpearbeider EL- anlegg Kr 800 000         

SUM felleskostnader 6 150 000          

2. Bygningsmessige arbeider

21. Grunn og fundamenter Kr 1 133 000      

22. Bæresystemer Kr 603 000         

23. Yttervegger Kr 8 030 000      

24. Innervegger Kr 7 457 000      

25. Dekker Kr 11 105 000    

26. Yttertak Kr 2 275 000      

27. Fast inventar Kr 540 000         

28. Trapper balkonger m.m. Kr 600 000         

29. Diverse Kr -                 

SUM bygningsmessige arbeider 31 743 000        

3. VVS- installasjoner

31. Sanitæranlegg innvendig Kr 4 300 000      

32. Varmeanlegg eksklusiv energisentralen Kr 2 400 000      

33. Brannslukking Kr 300 000         

34. Gass og trykkluft Kr -                 

35. Kulde Kr -                 

36. Luftbehandlingsanlegg eksklusiv automatikk Kr 3 750 000      

37. Komfortkjøling Kr 350 000         

SUM VVS- installasjoner 11 100 000        

A4



4. Elkraftinstallasjoner

41. Basisinstallasjoner for elkraft Kr 382 000         

42. Høyspent forsyning Kr -                 

  Flytte eksisterende nettstasjonner Kr -     

Nettstasjon til nytt bygg Kr -     

Inntakskabler Kr -     

43. Lavspent forsyning Kr 2 022 000      

Varmepumpeanlegg Kr -     

Transformator til varmepumpe Kr -     

Automatikk Kr -     

44. Lys Kr 1 832 000      

45. Elvarme Kr 397 000         

46. Reservekraft Kr 200 000         

SUM Elkraft installasjoner 4 833 000          

5. Tele- og automatiseringsinstallasjoner

51. Generelle anlegg Kr -                 

52. Integrert kommunikasjon Kr 481 000         

53. Telefoni og personsøk Kr 153 000         

54. Alarm og signalsystemer Kr 1 374 000      

55. Lyd og bildesystemer Kr 458 000         

56. Automatisering Kr 1 535 000      

SUM Tele- og automasjon 4 001 000          

6. Heis

61. Reservekraft Kr -                 

62. Heiser i nybygg Kr -                 

63. Heiser i eksisterende bygg Kr -                 

SUM Heiser -                    

A4



7. Utomhusarbeider

71. Terrengbehandling Kr 24 000           

72. Konstruksjoner Kr -                 

73. Utvendig sanitæranlegg Kr 270 000         

74. Utendørs elkraft Kr -                 

743 Utendørs lavspent forsyning -     

744 Utendørs belysning master -     

Utendørs belysning effekt -     

75. Utendors tele og automasjon Kr -                 

76. Veier. Plasser Kr -                 

77. Park. Hage Kr -                 

SUM  Utomhusarbeider 294 000             

SUM  Entreprisekostnader 58 121 000        

8. Generelle kostnader

82. Prosjekteringskostnader Kr 3 500 000      

83. Byggeherrekostnader Kr 500 000         

84. Biomkostninger Kr 150 000         

85. Forsikringer. Gebyrer Kr -                 

SUM  Generelle kostnader 4 150 000          

SUM  Byggekostnader 62 271 000        

9. Spesielle kostnader

91. Kunsterisk utsmykning Kr 500 000         

92. Inventar og utstyr Kr 2 952 000      

SUM  Spesielle kostnader 3 452 000          

SUM  eks. mva 65 723 000        

A4



SUM  eks. mva ( overført fra forrige side) 65 723 000        

95. Merverdiavgift 25% 25 % moms 16 430 750        

SUM  inkl. mva -                 82 153 750        

Kalkyle avvik 15 % Kr 12 300 000    

Sikkerhetsmargin 15 % Kr 12 300 000    

Prosjektkostnader 106 753 750      

A4



  MODUMHEIMEN SYKEHJEMSUTBYGGING

  KALKYLE SKISSEPROSJEKT BYGG B1 ( TRINN1)

1. Felleskostnader

11. Rigging Kr 4 500 000      

12. Drift Kr 4 500 000      

13. Riving av bygg Kr 745 000         

14. Andre felleskostnader Kr -                 

15. Hjelpearbeider VVS- anlegg Kr 2 500 000      

16. Hjelpearbeider EL- anlegg Kr 1 400 000      

SUM felleskostnader 13 645 000        

2. Bygningsmessige arbeider

21. Grunn og fundamenter Kr 1 133 000      

22. Bæresystemer Kr 880 000         

23. Yttervegger Kr 15 390 000    

24. Innervegger Kr 14 412 000    

25. Dekker Kr 19 100 000    

26. Yttertak Kr 2 338 000      

27. Fast inventar Kr 990 000         

28. Trapper balkonger m.m. Kr 2 260 000      

29. Diverse Kr 1 847 000      

SUM bygningsmessige arbeider 58 350 000        

3. VVS- installasjoner

31. Sanitæranlegg innvendig Kr 7 100 000      

32. Varmeanlegg eksklusiv energisentralen Kr 5 200 000      

33. Brannslukking Kr 4 550 000      

34. Gass og trykkluft Kr -                 

35. Kulde Kr -                 

36. Luftbehandlingsanlegg eksklusiv automatikk Kr 6 700 000      

37. Komfortkjøling Kr 575 000         

SUM VVS- installasjoner 24 125 000        

B1



4. Elkraftinstallasjoner

41. Basisinstallasjoner for elkraft Kr 647 000         

42. Høyspent forsyning Kr 1 000 000      

  Flytte eksisterende nettstasjonner Kr -     

Nettstasjon til nytt bygg Kr -     

Inntakskabler Kr -     

43. Lavspent forsyning Kr 3 777 000      

Varmepumpeanlegg Kr -     200 000         

Transformator til varmepumpe Kr -     100 000         

Automatikk Kr -     50 000           

44. Lys Kr 3 104 000      

45. Elvarme Kr 673 000         

46. Reservekraft Kr 680 000         

SUM Elkraft installasjoner 10 231 000        

5. Tele- og automatiseringsinstallasjoner

51. Generelle anlegg Kr -                 

52. Integrert kommunikasjon Kr 815 000         

53. Telefoni og personsøk Kr 259 000         

54. Alarm og signalsystemer Kr 2 328 000      

55. Lyd og bildesystemer Kr 776 000         

56. Automatisering Kr 3 106 000      

SUM Tele- og automasjon 7 284 000          

6. Heis

61. Reservekraft Kr 100 000         

62. Heiser i nybygg Kr 1 800 000      

63. Heiser i eksisterende bygg Kr -                 

SUM Heiser 1 900 000          

B1



7. Utomhusarbeider

71. Terrengbehandling Kr -                 

72. Konstruksjoner Kr 2 504 000      

73. Utvendig sanitæranlegg Kr 1 550 000      

74. Utendørs elkraft Kr 620 000         

743 Utendørs lavspent forsyning -     

744 Utendørs belysning master -     

Utendørs belysning effekt -     

75. Utendors tele og automasjon Kr

76. Veier. Plasser Kr 10 022 000    

77. Park. Hage Kr 2 243 000      

SUM  Utomhusarbeider 16 939 000        

SUM  Entreprisekostnader 132 474 000      

8. Generelle kostnader

82. Prosjekteringskostnader Kr 11 000 000    

83. Byggeherrekostnader Kr 2 000 000      

84. Biomkostninger Kr 200 000         

85. Forsikringer. Gebyrer Kr -                 

SUM  Generelle kostnader 13 200 000        

SUM  Byggekostnader 145 674 000      

9. Spesielle kostnader

91. Kunsterisk utsmykning Kr 1 000 000      

92. Inventar og utstyr Kr 5 345 000      

SUM  Spesielle kostnader 6 345 000          

SUM  eks. mva 152 019 000      

B1



SUM  eks. mva ( overført fra forrige side) 152 019 000      

95. Merverdiavgift 25% 25 % moms 38 004 750        

SUM  inkl. mva -                 190 023 750      

Kalkyle avvik 15 % Kr 28 500 000    

Sikkerhetsmargin 15% Kr 28 500 000    

Prosjektkostnader 247 023 750      

B1



  MODUMHEIMEN SYKEHJEMSUTBYGGING

  KALKYLE SKISSEPROSJEKT BYGG B2 ( TRINN2)

1. Felleskostnader

11. Rigging Kr 1 300 000      

12. Drift Kr 1 300 000      

13. Riving av bygg Kr -                 

14. Andre felleskostnader Kr -                 

15. Hjelpearbeider VVS- anlegg Kr 1 500 000      

16. Hjelpearbeider EL- anlegg Kr 830 000         

SUM felleskostnader 4 930 000          

2. Bygningsmessige arbeider

21. Grunn og fundamenter Kr 507 000         

22. Bæresystemer Kr 871 000         

23. Yttervegger Kr 5 550 000      

24. Innervegger Kr 7 400 000      

25. Dekker Kr 715 000         

26. Yttertak Kr 506 000         

27. Fast inventar Kr 563 000         

28. Trapper balkonger m.m. Kr 429 000         

-                 

SUM bygningsmessige arbeider 16 541 000        

3. VVS- installasjoner

31. Sanitæranlegg innvendig Kr 5 700 000      

32. Varmeanlegg eksklusiv energisentralen Kr 1 030 000      

33. Brannslukking Kr 2 150 000      

34. Gass og trykkluft Kr -                 

35. Kulde Kr -                 

36. Luftbehandlingsanlegg eksklusiv automatikk Kr 5 250 000      

37. Komfortkjøling Kr 500 000         

SUM VVS- installasjoner 14 630 000        
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4. Elkraftinstallasjoner

41. Basisinstallasjoner for elkraft Kr 347 000         

42. Høyspent forsyning Kr

  Flytte eksisterende nettstasjonner Kr -     

Nettstasjon til nytt bygg Kr -     

Inntakskabler Kr -     

43. Lavspent forsyning Kr 1 837 000      

Varmepumpeanlegg Kr -     

Transformator til varmepumpe Kr -     

Automatikk Kr -     

44. Lys Kr 1 664 000      

45. Elvarme Kr 361 000         

46. Reservekraft Kr 600 000         

SUM Elkraft installasjoner 4 809 000          

5. Tele- og automatiseringsinstallasjoner

51. Generelle anlegg Kr -                 

52. Integrert kommunikasjon Kr 437 000         

53. Telefoni og personsøk Kr 139 000         

54. Alarm og signalsystemer Kr 1 248 000      

55. Lyd og bildesystemer Kr 416 000         

56. Automatisering Kr 1 210 000      

SUM Tele- og automasjon 3 450 000          

6. Heis

61. Reservekraft Kr -                 

62. Heiser i nybygg Kr 750 000         

63. Heiser i eksisterende bygg Kr 725 000         

SUM Heiser 1 475 000          

B2



7. Utomhusarbeider

71. Terrengbehandling Kr 215 000         

72. Konstruksjoner Kr 328 000         

73. Utvendig sanitæranlegg Kr 100 000         

74. Utendørs elkraft Kr -                 

743 Utendørs lavspent forsyning -     

744 Utendørs belysning master -     

Utendørs belysning effekt -     

75. Utendors tele og automasjon Kr

76. Veier. Plasser Kr 660 000         

77. Park. Hage Kr 600 000         

SUM  Utomhusarbeider 1 903 000          

SUM  Entreprisekostnader 47 738 000        

8. Generelle kostnader

82. Prosjekteringskostnader Kr 3 300 000      

83. Byggeherrekostnader Kr 500 000         

84. Biomkostninger Kr 150 000         

85. Forsikringer. Gebyrer Kr -                 

SUM  Generelle kostnader 3 950 000          

SUM  Byggekostnader 51 688 000        

9. Spesielle kostnader

91. Kunsterisk utsmykning Kr 400 000         

92. Inventar og utstyr Kr 2 464 000      

SUM  Spesielle kostnader 2 864 000          

SUM  eks. mva 54 552 000        

B2



SUM  eks. mva ( overført fra forrige side) 54 552 000        

95. Merverdiavgift 25% 25 % moms 13 638 000        

SUM  inkl. mva -                 68 190 000        

Kalkyle avvik 15 % Kr 10 000 000    

Sikkerhetsmargin 15% Kr 10 000 000    

Prosjektkostnader 88 190 000        

B2





 

MODUM KOMMUNE  - MODUMHEIMEN  -  UTBYGGING  -  SKISSEPROSJEKT – 2013. 

TILTAK I BYGG A3. 

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

 

BESKRIVELSE. 

Dette bygget inngår ikke direkte i utbyggingen. I hovedbeskrivelsen av prosjektet er det redegjort for 

mulig bruk av dette bygget når beboerne her flytter inn i de øvrige bygninger, både nye og ombygde. 

 

I denne omgang er det sett på noen konkrete tiltak : 

 

2 stk. nye heiser, i eksisterende sjakter. 

 

6 stk. nye romaggregater, for bedret ventilasjon i utvalgte arealer. Fordeles i bygget. 

 

Sprinkleranlegg hele bygget. 

 

Opprusting av nedre etasje med bedrede fasiliteter for birom til kapellet. Tilrettelegging for separat 

tilkomst til f.eks. 4 etg., hvor det kan være aktuelt med andre virksomheter. 

Flytting av rom for vaktmester. Omfatter i alt ca. 240 m2. 

Det foreligger en plantegning som viser et forslag til en ombygging av dette området. 

 

Se også egen redegjørelse for bygg A3 i VVS- avsnittet. 

 

 

 

KOSTNADSVURDERING. 

 

2 stk. nye heiser.   Kr. 1.400.000 

6 stk. romaggregater.   Kr.   450.000 

Sprinkleranlegg.   Kr. 1.390.000  kr. 3.240.000 

 

Ombygging ved kapell etc. Bygg. 500.000 

D.o.  Elektro.    300.000 

Varmeanlegg. Nye radiatorer.   60.000 

Nytt kjøleanlegg for bårerom  100.000  kr. 960.000 

 

         

Administrasjon etc.      Kr.    500.000 

 

SUM eks.mva.       Kr. 4.700.000  

 

SUM inkl.mva.       kr. 5.875.000,- 

      

 

 

 

 

 





 

 

 

MODUM KOMMUNE  ‐  MODUMHEIMEN  ‐  UTBYGGING   ‐  SKISSEPROSJEKT  ‐  2013 

KOSTNADER PARKERINGSKJELLER  ‐  NIVÅ U2. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 
 
Bygg A1 / B1. 
 
Bygningsmessig :    6.500.000 
VVS :          875.000 
Elektro :        300.000 
 
SUM arbeider :      7.675.000 
 
Admin. etc. (10%)      767.000     
 
Sum eksl. mva.      8.442.000 
 
 
 
 
Bygg A4. 
 
Bygningsmessig :    5.500.000 
VVS :          875.000 
Elektro :        300.000 
 
SUM arbeider :      6.675.000 
 
Admin. etc. (10%)      667.000     
 
Sum eksl. mva.      7.342.000 
 
 





MODUM KOMMUNE  -  UTBYGGING AV MODUMHEIMEN  -  SKISSEPROSJEKT 2013.  

OVERSIKT MATERIALBRUK – BYGNINGSMESSIG. 

 

UTVENDIG. 

Veier og p-plass  : Asfalt / betongstein. 

Støttemurer   : Betong. Delvis forblending med naturstein. 

Grønt    :  Trær , busker, plen. Sansehage. Treverk. 

 

BYGNINGER NYBYGG. 

Hovedkonstruksjon  : Plass-støpt betong. Plattendekker. 

 

Yttervegger    : 350mm isolasjon. Luftet puss-system utside. 

 

    : Aluminiumsvinduer. Ytelse i tråd med forskriftskrav (passivhus). 

 

Innervegger   : Stålstenderverk. Gipsplater. Lyd- og brannegenskaper i tråd 

      med forskriftskrav. 

    : Seksjoneringsvegger i Leca. 

 

Baderom. Flater  : Flis gulv og vegger. 

 

Gulvflater   : Generelt ,  vinyl prosjektkvalitet, evt. linoleum. 

 

Himlinger    : Standard mineralull m/ hvit duk. 

 

Innerdører   : Standard massive m/laminat overflate. 

 

Balkonger   : Gulvflate malt betong. Rekkverk med glassplater. 

 

OMBYGGING 

 

Hovedkonstruksjon  : Betong. Beholdes. 

 

Riving    : Alle lettvegger og himlinger rives. 

 

Yttervegger    : Vinduer rives. Nye vinduer som for nybygg. 

      Fasadesystem på utsiden, med 200m Isolasjon og luftet 

  puss-system. 

       

Innervegger   : Stålstenderverk. Gipsplater. Lyd- og brannegenskaper i tråd 

      med forskriftskrav. 

    : Seksjoneringsvegger i Leca. 

 

Baderom. Flater  : Flis gulv og vegger. 

 

Gulvflater   : Generelt ,  vinyl prosjektkvalitet, evt. linoleum. 

 

Himlinger    : Standard mineralull m/ hvit duk. 

 

Innerdører   : Standard massive m/laminat overflate. 

 

Balkonger   : Gulvflate malt betong. Rekkverk med glassplater. 
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Prosjektnavn: Modumheimen Fra: Roar Jørgensen AS 

Prosj.nr. N228 Dato: 30.05.13 

Oppdragsgiver: Modum kommune via Arkitektgruppen 
Drammen AS ved Harald Haraldsen  

Ansv. Tore Bratvold 

Sign.:  

KS:  

Byggherre:  Sign.:  

  

Ansvarsforhold/  
-område: 

Overordnet brannteknisk uttalelse vedrørende å få frem de store utfordringene å løse 
brannteknisk i forbindelse med skisseprosjekt. 
 

 
Mottatt underlag/ 
referanse: 

Generelt: 
� Skissetegninger av bygget 15.04.13 utført av Arkitektgruppen Drammen AS ved Harald 

Haraldsen og Torhild Aakvåg 
� Samtaler med Harald Haraldsen 
� Møte med arkitekt 07.05.13 
 
Litteratur: 
� Plan og bygningsloven 
� TEK og VTEK10, dynamisk veiledning 
� Brannalarm - FG – reglene og temaveiledning HO-2/98 
� Sprinkler - FG – reglene og temaveiledning HO-1/99, NS EN 12845 
� Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg NEK 400 siste utgave  
� Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) 
� Røykventilasjon Temaveiledning (HO-3/2000) 
� NS 3926 ledesystemer som viser til NS-EN 1838 nødlysanlegg 
 

 
Vedlegg: Skissetegning A1 typisk etasje 30.05.13 

Skissetegning 30.05.13 

 

Uttalelse: GENERELT 
 
Roar Jørgensen AS er engasjert av ArkitektGruppen Drammen AS (AGDAS) ved Harald 
Haraldsen til å utarbeide en brannteknisk overordnet vurdering av skissene som foreligger på 
dette stadiet av planleggingen. Uttalelsens formål er å få frem de branntekniske fordringene 
som ligger i planene slik at de kan hensyntas ved anbuds/tilbudsgivning mot forprosjekt på 
Doffin.  
 
Denne branntekniske uttalelsen er nødvendig for å sannsynliggjøre at brannsikkerheten kan 
oppfylles i forhold til PBL med tilhørende forskrift og angi premisser og forslag til løsninger 
som kan ta hensyntas til i tilbudsgivningen. 
 
A1/B1 (som i prinsipp er lik A4 fremtidig nybygg) 
Nybygg i 3 eller 4 etasjer alt etter som valget faller på dette eller ikke. Sykehjemsbygg med en 
underetasje med lindrende avdeling, etasjer oppover er tradisjonell sykehjemsdrift delt i 2 
seksjoner med trappekjerne og brannheis. 
 
Selve strukturen i bygget planmessig er forskjellig fra tradisjonelle sykehjem og institusjoner. 
Vurderes særskilt. 
 
A2 
Ombygging 77 fløyen. Hovedombygging antatt, VTEK10 fullt ut. 
 
B2 
Tilbygg av eksisterende 77 fløy. Ikke hovedombygging. VTEK10 for tilbygg, 
Forebyggendeforskrift til dels i eksisterende. 
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Prosjektnavn: Modumheimen Fra: Roar Jørgensen AS 

Prosj.nr. N228 Dato: 30.05.13 

 
Roar Jørgensen AS mener at det er beskrevet tilfredsstillende i dette overordnede notatet at 
brannsikkerheten kan oppfylles på skissenivå, men for fravik i forbindelse med at trapperom nr 
2 ikke er med i skisseprosjekt nå, men erstattet med brannmannsheis må det utføres en 
analyse av denne situasjonen av ansvarlig Ribr i neste fase forprosjekt. 
 
Det kan være at man gjennom risiko og konsekvensanalyse finner ut at det må etableres en 
trapp til i A1/B1, men dette er det lagt til rette for fra Arkitektens side. 
 
I denne overordnede uttalelsen er ikke denne dokumentasjonen utarbeidet, men må gjøres i 
neste fase. 
 
Viser her til Byggforskblad 321.026 som skal benyttes som overordnet grunnlag for 
dokumentasjonskrav i neste fasesom er forprosjekt og som man da må gjennomføre en slik 
analyse for å få frem om bygget slik det er tegnet og skissert nå holder i forhold til krav fastsatt 
i TEK10. 
 
Utdrag fra Byggforsk : 
 
Utførlig dokumentasjon av brannsikkerheten i et byggverk er nødvendig dersom: 
– hovedutformingen har større fravik fra veiledningen til TEK, f.eks. i forhold til prinsipper for 
rømning. Gjelder her i dette bygget da det er skissert uten trapperom nr. 2. 
 
For øvrig : 
– byggverket er plassert i brannklasse 4 
– byggverket er uvanlig, og dermed ikke dekket av veiledningen til TEK 
– det er valgt nye/ukjente prinsippløsninger 
 
Forhåndskonferanse avholdes dersom kommunen eller tiltakshaver ønsker det.  
Ved forhåndskonferansen må kommunen informere om hvilken dokumentasjon de ev. ønsker 
tilsendt i forbindelse med søknadsbehandlingen (i tillegg til søknadsskjemaer, kontrollplaner 
og kontrollbekreftelser). Forhåndskonferansen må avklare brannvesenets muligheter og 
begrensninger i forbindelse med redning og slokking, bl.a. atkomstmuligheter og 
vannforsyning. 
 
En komparativ (sammenliknende) analyse vil ofte være hensiktsmessig. Man viser da at 
brannsikkerheten er minst like god som om veiledningen til TEK ble fulgt. Omfanget av 
analysen vil avhenge av prosjektets kompleksitet og hvor store fravikene er fra veiledningen. 
Ved mindre fravik kan det være tilstrekkelig med en konsekvensanalyse, se pkt. 5. Store fravik 
fra veiledningen krever risikoanalyse, se pkt. 6. 
Ved utførlig dokumentasjon av brannsikkerheten må man alltid vurdere behovet for full eller 
delvis uavhengig kontroll. 
 
42 Grunnlag og forutsetninger 
421 Generelt. Denne delen bør inneholde:  
– beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensninger mv.) 
– beskrivelse av hvilke lover, forskrifter, veiledninger, standarder mv. som er lagt til grunn 
422 Beskrivelse av prosjektet. Dette avsnittet omfatter informasjon om: 
– bruk/virksomhet 
– (dimensjonerende) antall personer 
– brannbelastning og ev. spesiell risiko (aktiviteter/lagring) 
– hvorvidt bygningen vil bli registrert som særskilt brannobjekt 
– arealer og etasjeantall 
– risikoklasse og brannklasse 
– seksjonering 
– plassering i forhold til nabobebyggelse, atkomstforhold, tilkomst for brannvesenet 
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– brannvesenets beredskap, utstyr og innsatstid 
– ev. spesielle lokale rammebetingelser (referat fra forhåndskonferanse) 
 
423 Forhold man må ivareta ved detaljprosjektering. Avsnittet omfatter blant annet: 
– angivelse av spesielt viktige forhold/forutsetninger som må ivaretas ved detaljprosjektering 
og tas inn i kontrollplaner for prosjekteringen og ev. utførelsen 
– ev. eget avsnitt for hvert fagområde (bygg, VVS, elektro og ev. spesialområder) 
– spesiell beskrivelse av grenseområdene mellom de ulike fagene 
424 Forhold man må ivareta i bruksfasen. Avsnittet omfatter blant annet informasjon om: 
– spesielle forutsetninger/vilkår som angår passive, aktive og organisatoriske 
brannsikringstiltak inklusive drift, service og vedlikehold 
– tiltak under unormale driftsforhold (f.eks. under vedlikehold eller utvidelser av alarm- og 
sprinkleranlegg) 
– begrensninger i forhold til personbelastning, bruk og virksomhet 
– begrensninger i forhold til brannbelastning 
 
UTTALELSE 
 
Sykehjemsdrift tradisjonelt i byggene, risikoklasse 6, brannklasse 3 nybygg og brannklasse 2 
eksisterende i 4 etasjer. 
 
Det stilles generelt krav til følgende: 
 
� Brannalarmanlegg heldekkende og adresserbart. Alarmorganisering særdeles viktig, samt 

hvor ansatte befinner seg utenom ordinære tider i nybygget. Direktevarsles brannvesen 
med riktig adressering av etasje og seksjon alarmen kommer fra. Plassering 
sentralapparater avklares med brannvesen. O-planer skal utarbeides i stort format og 
henges opp retningsorientert ved sentraler. 

� Sprinkleranlegg heldekkende i alle 3 prosjekt som er omtalt. Generelt legges NS EN 
12845 til grunn. Ikke unntaksregler for nybygget hva gjelder rom som normalt kan utelates 
sprinklet. 

� Trykksetting av trapperom A1. Røykluker i A2/B2. Kan i eksisterende bygg også se på 
vinduer til dette formålet. 

� Ledesystem heldekkende i alle 3 prosjekt. NS 3926 legges til grunn, som henviser til NS 
EN 1838. 

� Manuelt slokkeutstyr i form av brannslanger, tilstrekkelig antall håndslokkere og 
branntepper mv der dette kreves. 

� Særskilt tilrettelagte rømningsveier fra avdelinger. 
� Særskilt fokus på rømning i A1/B1 til naboseksjon via trygg gang også i EI120 klasse. 

Røyktette dører i fokus. Ikke glass i branndører. 
� Kreves revidert utarbeidet branndokumentasjon og en brannvernorganisasjon som skal 

være oppe å gå ved første bruksdag.  
� Uttak slokkevann i trappeløp A1/B1. 
� Brannheis A1/B1. 
 
§7-22 RISIKOKLASSER OG BRANNKLASSER 
 
Brannklasse 3 A1/B1 
Brannklasse 2 eksisterende bygg. 
 
§7-23 BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN 
 
De generelle kravene i brannklasse 3 er R90/A90 for hovedbæring og R60/A60 for 
sekundærbæring. Pga seksjonering diagonalt og stabilisering av denne vil det antatt kreves 
R120 bæreevne i A1/B1. 
 



Brannteknisk uttalelse  
Prosjektering -  Byggeledelse -  Brannteknikk 

 
 

G:\Prosjekter\Aktive\Avd 1\Modumheimen. Utredning 2\Tekst til sluttdokument\RIBR\Brannteknisk uttalelse skisseprosjekt.doc 

 side 4 av 7 

Prosjektnavn: Modumheimen Fra: Roar Jørgensen AS 

Prosj.nr. N228 Dato: 30.05.13 

I brannklasse 2 er generell bæreevne R60 enten i stål eller tre eller mur. 
 
Trapper R30 ubrennbar i A1/B1, R30 tretrapper ok i B2/A2, men da behandlet til In1 og 
gipsede reposer. 
 
§7-24 ANTENNELSE, UTVIKLING OG SPREDNING AV BRANN OG RØYK 
 
Utvendig overflate:  
A1/B1: Ut1 brannklassifisert kledning. 
 
A2/B2: Med fullsprinkling stilles ikke særskilte krav til fasadekledning annet enn Ut2 som er 
vanlige ytterveggskledninger. 
 
Taktekking og isolasjon:  
Taktekking skal holde klasse Ta. Isolasjon skal generelt være ubrennbar. Brennbar isolasjon 
kan bygges inn over og under med ubrennbar isolasjon mv. Særskilte avklaringer og 
detaljeringer må til ved ønske om brennbar isolasjon på tak. 
 
Innvendige overflater og kledninger: 
Generelt stilles det på vegger og i tak i alle arealer krav til in1 og K1-A, dvs gips, mur/betong 
og lignende. 
 
Møblering: 
Det stilles krav til type møblering og plassering av møbler i vrimleareal og i korridorer. 
Møblering skal bestå av tungt antennbart / ubrennbart materiale så som skinn, stål, ullvare og 
skal ikke bestå av brennbar stopping. Møblering må enkelte steder skrus fast til vegger og ha 
klart definerte plasseringer (gjerne merket av på gulv) slik at rømningstraseer opprettholdes. 
Dette vurderes i neste fase. 
 
Brannceller: 
 
Tradisjonell branncelleoppdeling, konf vedlagte skisseprosjekt brann. 
 
Særskilte kommentarer: 

• Kjøkken og stuer røykskilt fra rømningskorridorer. Kan bestå av branngardiner, 
klassifiserte dører terskelfrie på magneter osv. 

• Sjakter branntettes i dekkene. 

• Ventilasjonsanlegg skal særskilt vurderes mht prinsipp for isolasjon og 
gjennomføringer/spjeld og styringer i A1/B1. 

• Innvendige hjørner vurderes særskilt. Kan hensyntas ved fullsprinkling. 
 
§7-25 TILRETTELEGGING FOR SLOKKING AV BRANN 
 
Heldekkende med brannslanger i alle 3 prosjekt som er omtalt. Skal være slangedekning med 
egne slangeskap i hver seksjon. Skal plasseres lett tilgjengelig, ikke inne i bøttekott mv. 
 
§7-26 BRANNSPREDNING MELLOM BYGGVERK 
 
Forutsetter at det er minst 8m avstand til nabobygg. 
 
§7-27 RØMNING AV PERSONER 
Rømning/evakuering av eldre personer på sykehjem foregår både gående, i rullator, i seng og 
på laken. Dette krever horisontal evakuering, derav seksjoneringsvegger som gjør at det kan 
rømmes over på sikker side av disse veggene og avvente der inntil videre beslutning tas. 
Særdeles viktig er dette utenom ordinære tider. 
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Særskilte kommentarer: 

• A1/B1 er foreslått delt diagonalt med REIM120 konstruksjon. Det er svært viktig at 
konstruksjonen blir røyktett. Evakuering foregår til hver trygge seksjon på tvers av 
avdelingene. Sluse mot trapp utføres også seksjonerende, men ikke med M krav. I 
stedet for en trapp til er det prosjektert med en trygg trykksatt trapp i betong med 
sluse før avdelingene, brannheis og med uttak for slokkevann for brannvesenet i hver 
etasje som sikrer rask adkomst og rask slokkeinnsats. Denne løsningen er valgt 
istedenfor 2 trapperom som man vurderer at man får lite igjen for i et slikt bygg. 
Erstattet med sikrere og raskere adkomst for brannvesen, samt trygg sone for 
pasienter. 

 

• Rømning av B2 løses ved at det etableres seksjonering slik at avstanden i meter blir 
kortest mulig fra tilbygg til sikkert sted, derfra til korridorkryss og trapperom og ny 
oppdeling av bygget i seksjon (forslag). Dette fordi ensidig rømning i 2 omganger. 
Viktig her i dette bygget å vite hvor brann har startet og å evakuere eller holde i ro i 
forhold til det. PRO i forprosjekt må vurdere dette på selvstendig grunnlag. Det er 
foreslått mulig plassering av trapp i gavlvegg for innsatsveg primært, evt. 
oppholdssone eller evakuering. Vurderes i neste fase. 
 

Brannalarmanlegg: 
 
Fulldekkende anlegg kategori 2. Forriglinger mot 110 sentral, sprinkleralarm, lyd og lysstyring, 
gardiner, magneter, telefoner. Brannmannspaneler er nødvendig, minst en i hver seksjon.  
 
Det må særskilt hensyntas hvordan alarmorganiseringen skal ivaretas i bygningene. 
 
Detektorvalg og plassering og sensitivitet viktig å hensynta her, samt hvor og i hvilken grad 
rom skal ha summere. 
 
Ledesystem: 
 
Fulldekkende. Prosjekteres etter prinsipper i NS 3926 som viser til NS-EN 1838 med 
tilhørende veiledning fra lyskultur. Viktig med god og fornuftig merking som samsvarer med 
evakueringsplan og branntegninger/strategi. 
 
Sprinkleranlegg: 
 
Fulldekkende anlegg etter NS EN 12845. Unntak for sprinkling av rom skal ikke hensyntas 
her. Hurtigresponse sprinklerhoder aktuelt å bruke for hurtigst mulig utløsning ved 
brannutvikling. Sikre vannforsyning, trykk- og strømningsvakt skal innprosjekteres for å 
overvåke dette. 
 
Ventilasjon: 
 
Ventilasjonsanlegg skal særskilt prosjekteres. Eget anlegg på hver side av seksjoneringsvegg 
i A1/B1 anbefales istedenfor elektriske brannspjeld for hver etasje. Sikre drift og avtrekk selv 
etter brannutvikling fordrer branngassvifte og by-passløsning foran hovedaggregater. 
Isolering av kanaler vurderes beholdt selv om bygget sprinkles. 
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§7-28 TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAP 

 

Særskilte kommentarer: 

� Brannkumdekning må vurderes og inntas av RIV. Alle fasader skal kunne nås med maks 
50 m slangeutlegg. 

� Nok vann sammenlagt til slokkevann brannvesen, slangebruk innvendig og 
sprinkleranlegg utløst samtidig må vurderes for A1/B1. For øvrig ikke krav til dette ved 
prosjekt A2/B2, men vann til sprinkler må kartlegges. 

� Nøkkelboks ved hovedinnganger. 

� Legge til rette for tilfredsstillende atkomst for brannbilene frem til bygget, 
oppstillingsplasser, svingradiuser mv og inn i bygget via innganger og trapperommene.  

� Uttak slokkevann fra hver etasje i prosjekt A1/B1. 

� Det er viktig med et møte og avklaring rundt brannvesenets premisser, samt når det 
gjelder valg av strategi som her med branntrygt trapperom og brannheis, evakuering mv. 

 

 Henvisninger til byggforskblad: 
 

520.335 Brann og løs innredning 
 
Brannmannsheis: 
 
Preaksepterte ytelser – brannmannsheis 
 
I byggverk som er høyere enn brannvesenets høyderedskap kan nå, vil det ofte være en 
håpløs oppgave for røykdykkere å kunne gjøre en rask og effektiv innsats i de øverste 
etasjene, med mindre atkomsten tilrettelegges. En brannmannsheis skal sikre at 
brannvesenets innsats kan skje raskt også i høye byggverk. Følgende ytelser må derfor minst 
være oppfylt: 

1. Byggverk med mer enn 8 etasjer (øverste golv med høyde inntil 23 m, jf. første ledd) 
må ha brannmannsheis for å transportere brannmannskaper og nødvendig 
slokkeutstyr. 

2. Brannmannsheis må oppfylle følgende: 
1. Heissjakten må utføres som egen branncelle beskyttet mot brann i minst 60 

minutter etter brannutbrudd. 
2. Heisen må være røykventilert og utformet slik at den fungerer under de 

aktuelle brannforholdene. 
3. Heisen må kun ha dør mot sluse som utføres som egen branncelle i hver 

etasje. 
4. Strømforsyning til heisen må være beskyttet mot brann i minst 60 minutter 

etter brannutbrudd. 
5. Heisen må ha nødlys og være tydelig merket. 

 
Anbefalinger  
Ved brannalarm bør heisen gå til utgangsplanet, eller til alternativ etasje som avtales med 
brannvesen. 
 
Henvisninger  

• NS-EN 81-72 Sikkerhetsregler for konstruksjoner og installasjon av heiser – Spesielle 
løsninger for personheiser og vare- og personheiser – Del 72: Brannmannsheiser  
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3.  VVS - INSTALLASJONER 
 
30.00 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 
 VVS - anleggene i denne beskrivelse omfatter følgende tekniske 
 installasjoner: 
 -sanitæranlegg innvendig. 
 -sanitæranlegg utvendig. 
 -varmeanlegg. 
 -brannslukkingsanlegg 
 -ventilasjonskjøling 
 -ventilasjons- og luftbehandlingsanlegg. 
 -SD - automatikk- og reguleringsutstyr. 
 
 VVS - anleggene skal utføres med en standard som er 
 overensstemmende med tidligere uttrykt ambisjonsnivå fra tiltakshaver. 
 Det skal legges vekt på løsninger som sikrer: 
 -økonomisk drift - passivhusstandard 
 -godt innemiljø. 
 -rasjonell drift og vedlikehold 
 Det må benyttes bygningsmaterialer som ikke avgir helseskadelige eller 
 irriterende gasser. 
 Det må derfor benyttes byggevarer med miljødokumentasjon. 

 
 

31.0 SANITÆRANLEGGENE 
31.10 Generelt 
 Sanitæranleggene skal utføres i henhold til byggeprogrammet, 
 kommunens krav og i samsvar med normalreglementet for 
 sanitæranlegg.  
 
31.20 Sanitæranlegg innvendig 

Det er regnet med at vann- og avløpsledninger tilknyttes nye 
stikkledninger som beskrevet under kap. 73, utvendig sanitæranlegg. 
Det legges opp separate ledninger for spillvann og overvann. 

 Vannledninger til utstyr legges hovedsakelig skjult i vegger/gulv med rør i 
 rør-system fra fordelerskap. Hovedføringer legges kobberrør i 
 nedforinger. 

Varmtvannsledninger utstyres med selvregulerende varmekabel (kabel), 
 alternativt med separat sirkulasjonsledning og pumpe. 

I budsjettsammenheng er det forutsatt sanitærutstyr av vanlig god kvalitet  
Det er regnet med veggmonterte klosetter med innbyggingssisterne. 
Alle HC - WC utstyres med nedfellbare armlener. 
Det er regnet med HC servanter med justerbare bærejern 

 (høyderegulering).  
Alle servanter utstyres med enhånds blandebatterier med lang hendel og 

 temperatursperre.  
I kjøkken og skyllerom mm er det forutsatt å benytte  berøringsfrie 

 batterier (elektroniske).  
Det monteres avstengningsventiler på koblingsledningene til utstyret.   
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Utslagsvasker, benker og kummer leveres i helpresset rustfritt stål. 
Utslagsvasker utstyres med bøtterist. 
I kostnadsoverslaget er det medtatt sanitærutstyr som fremgår av 
arkitekttegningene, byggeprogrammet og etterfølgende beskrivelse.  
I tillegg er det regnet med sluk, brannskap, slangekraner.  
Avløpsrør innvendig over grunnen er utført av støpejernsrør. 

 Bygget utstyres med slangekran på hver fasade. 
 Det er ikke regnet med avløp fra garasjeplaner. 
 
31.30 Bad for beboere 

Baderommene er forutsatt utstyrt med vegghengte klosetter med 
innbyggingssisterne som monteres i en innkassing på veggen. På 
innkassingen monteres standard oppfellbare armstøtter.  
Termostatstyrt dusjbatteri som er utstyrt med trykkregulering. Som 
dusjgarnityr er forutsatt slange/dusjhode med justerbart feste i 
veggholder.  
Det er regnet med HC servanter med justerbare bærejern.  
Alle servanter utstyres med enhånds blandebatterier med lang hendel og 

 temperatursperre.  
  
31.40 Bad/velvære 

Det er regnet med 1 stk. heve- senkekar i glassfiberforsterket polyester i 
 hver etasje. 

Lengde 220 cm og utstyrt med mobilløfter, vanlig bad, hydromassasje, 
 digital  justering av både badevann- og dusjvanntemperaturen, 
 elektronisk overvåking av vanntemperaturen, berøringsknapper for 
 styring av funksjoner, tredobbelt skåldningsbeskyttelse, blandebatteri 
 som kompenserer for trykk og temp.endringer, nedsenkfunksjon ved 
 strømbrudd, automatisk desinfisering av hydromassasje, ekstra 
 dusjhåndtak, selvåpnende avløpspropp, behandlingsslange for 
 hydromassasje.  

Det er i tillegg regnet med at det skal installeres servant og vegghengt 
klosett som spesifisert for beboerrom. 
Rommet utstyres med sluk og slangekran. 
 

31.50 Skyllerom 
Det er regnet med 1 stk. skyllerom i hver etasje. 
I urent skyllerom er det tatt med følgende utstyr:: 

 -1 stk. dekontaminator/bekkenspyler 
-1 stk. gjennomstikkskap. 
-1 stk. Servant med elektronisk batteri 
-1 stk. sluk 
-1 stk. slangekran 

 -Instrumentvaskemaskin. 
  -Rustfri kum i rustfritt beslag. Rustfrie hyller under benken. 

-Rustfri utslagsvask. 
-12 kg vaskemaskin 
I rent skyllerom er det tatt med 1 stk. servant med elektronisk 

 blandebatteri. 
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31.60 Rengjøring / bøttekott 
I budsjettet har vi tatt med følgende utstyr: 
-1 stk. Utslagsvask i hver etasje. 
-Sluk og slangekran 

 
31.70 Avdelingskjøkken 

 Det er regnet med tilknytning av vann- og avløpsledninger samt 
 blandebatteri til benker levert av annen entreprise. 

 I tillegg er det tatt med servant med berøringsfritt blandebatteri 
 (elektronisk) samt oppvaskmaskin. 
 
31.80 Varmtvannsberedere 

Varmtvann leveres fra energisentralen. Se eget kapittel vedrørende 
energisentral. 
 
 

32.00  VARMEANLEGGENE 
32.10  Generelt 
 Energiforsyning fra ny energisentral i kjeller 57-bygg. Se egen 
 beskrivelse.  
 Bygget skal oppføres etter NS3071 (Passivhusstandard).  
 
32.20  Varmeanlegg  
 Det er forutsatt at varmeanlegget blir tilkoblet separat varmekurs fra 
 energisentralen via kulvert mellom nybygg og eksisterende energisentral. 
 Det er regnet med et lavtemperatursystem i hele varmeanlegget. 
 I skisseprosjektet er det forutsatt at varmeanlegget dimensjoneres for 55 
 – 35 gr. C. 
 På grunn av komfortkrav og forutsigbar personbelastning er det et ønske 
 fra byggherren at nybygget blir oppvarmet med gulvvarme. 
 Med krav om at nybygg skal prosjekteres som Passivhusstandard vil 
 ventilasjonsvarme, lys, personer og elektrisk gulvvarme i badene nesten 
 dekke varmebehovet i beboerrommene. Gulvvarme vil i lange perioder 
 være stengt pga overtemperaturproblemer. 
 Alternativt bør det vurderes å installere små radiatorer i under vinduer 
 eller på innervegger i stedet for gulvvarme. 
 Det er forutsatt at det installeres el.gulvvarme i dusjrommene (RIE). 
 Romtemperaturen i alle arealer er forutsatt å være maks. +23O C ved 
 dimensjonerende utetemperatur -27 O C.  
 Varmeanlegget i de enkelte rommene er forutsatt utstyrt med 
 romtermostat og ventil for individuell regulering av romtemperaturen. 
 Det er regnet med energimåling av alle varmekurser til gulvvarmekurs, 
 ventilasjonskurs og varmt tappevann. 
 Alle hovedrør fra energisentralen legges av galvaniserte stålrør 
 (mannesmann) eller tilsvarende. 
 Reguleringsventil og aktuatorer for gulvvarmen monteres i fordelerskap.   
 Garasjen oppvarmes med varmluftsaggregat slik at temperaturen ikke 
 synker under +5 - 6 gr. C. 
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33.0 BRANNSLUKKING 
 Alle arealer i nybygget skal ifølge brannteknisk rådgiver fullsprinkles. 
 Bygget skal sprinkles med automatisk sprinkleranlegg av våt type. 
 Det refereres det til tegninger og beskrivelse som er utarbeidet av  RIBR. 
 Det skal installeres automatisk sprinkleranlegg i hele bygget. Det skal 
 sprinkles i alle rom og hulrom med mindre de er unntatt sprinkling i 
 henhold til gjeldene regelverk.  
 Sprinkleranlegget består av alle installasjoner for brannslukning hvor 
 sprinklerprinsippet benyttes, og vann er slukkemiddel. 
 Anlegget skal kobles sammen og forsynes fra offentlig vannledning i 
 henhold til VAV etatens krav. 
 Plassering og antall eksisterende brannkummer må kartlegges. 
 Forholdene må avklares med brannteknisk rådgiver.  
 Det er medtatt brannkummer som tilfredsstiller forskriftskrav. For 
 slokkeinnsats er det nødvendig med 2.500 l/min. fordelt på minst to uttak. 
 All vannforsyning må kunne benyttes uavhengig av årstid. 
 Det må foretas en kapasitetsmåling av tilførselsnettet eller avklare om 
 det foreligger en databeregning fra Modum kommune som kan benyttes. 
 Måle-/ beregningspunktet må tas så nærme bygget som mulig. 
 Det er forutsatt montert brannslanger i skap og pulverapparater iht 
 beskrivelse og tegninger fra RIBR. Det er medtatt en ny brannpost/kum 
 for tilkobling til slukkevann. 
 
 

36.00 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 
36.10 Generelt 
 Ventilasjonsanleggene skal sikre tilstrekkelig luftkvalitet og skal sammen 
 med varmeanlegget gi best mulig energiutnyttelse. 
 
 For å oppnå et best mulig inneklima bør romtemperatur ligge på 22 til 24 
 gr. C hele året . (hvilken temp. som er å foretrekke er avhengig av 
 individuelle forhold, bekledning, aktivitet).  
 Undersøkelse viser at færre personer klager på tørr luft ved lav relativ 

 fuktighet når romtemperaturen er 21-22 C. Når temperaturen øker til 24 

 – 25 C øker omfanget av klager. Dette kan ha sammenheng med 
 emisjoner og svevestøv/partikler i romluften og økende statisk elektrisitet. 
 
 Bygningen er av lett karakter og vil i liten grad bidra til å jevne ut 
 temperatursvingninger over døgnet. Det er derfor særdeles viktig med 
 godt planlagt løsning for utvendig solavskjerming for å bidra til god 
 temperaturkontroll. 
 I skisseprosjektet er det regnet med følgende ventilasjonsløsning: 
 
 
36.20 Behovsstyrt, mekanisk ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning  
 
36.21 Forutsetninger: 
 Antatt aktivitetsnivå: 1 met (stillesittende aktivitet). 
 Antatt bekledning: 1.0 clo vinter og 0.5 clo ved sommerforhold (maks. 
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 utetemperatur >20 C). 
 
 Belastninger/ventilasjonsbehov for hver sone: 
 Det er forutsatt at hver person avgir ca. 100 W/person (70 W tørr varme) 
 og ca 45 g H2O per time. Luktavgivelse regnes som 1 olf per person – 
 tilsvarende en CO2 - avgivelse i størrelse 0.3 l/min per person. 
 
 Beregnet luftbehov: 7 l/s per person + 2,0 l/s per m2 (gulvareal). Det 
 forutsettes bruk av godt dokumenterte lavemitterende materialer. 
 Luftmengde for materialbelastning er valgt høyere en det forskriften 
 krever. Dette begrunnes med at brukere (beboere) i stor grad kan 
 møblere boenhetene etter eget ønske. 
 
 Boenheter ventileres med max. ca 200m3/h på dagtid. Luft tilføres i 
 oppholdsrom og trekkes av over bad. Luftmengder anbefales redusert 
 nattestid ved lavere aktivitetsnivå. Luftmengder i alle beboerrom og i 
 fellesstuer behovsstyres med CO2 og temperaturfølere. 
 Toaletter, lager, bk, kopirom, skyllerom, mm regnes som tertiærrom hvor 
 det kun monteres avtrekk som sikrer fjerning av forurensninger. 
 Ventilasjonsluften dras ved overstrømning fra korridorer. 
 
 Fellesarealer ventileres etter tidsstyring og reduseres til 
 minimumsventilasjon nattestid. Møterom behovsstyres etter bruk.  
 
36.22 Beskrivelse av ventilasjonssystemet som er tatt med i budsjettet: 
 Tilluftssiden: 
 Uteluft tas inn fra nordsiden av bygget på høyste nivå. Luftinntaket 
 plasseres på taket med oppbygg hvor rister plasseres. I luftinntaket 
 plasseres en snø-/regnfeller som skal hindre fuktinntrengning. Uteluften 
 føres ned til ventilasjonsrommet i kjeller via bygningsmessig vertikal 
 sjakt. 
 Luftfordelingssystemet i kjeller utstyres med stengespjeld, roterende 
 varmegjenvinner med temp.virkningsgrad fra 80% til 85%, finfilter, 
 frekvensstyrt vifter, ettervarmebatteri og kjølebatteri.  
 
 I tillegg er det regnet med at toalettrom, bøttekott, kjøkkenhetter, 
 tørkeskap, lager mm utstyres med konstant avtrekksluftmengde. 
 
 
36.23 Romoppvarming 
 Romoppvarming må planlegges slik at den samarbeider med den 
 foreslåtte ventilasjonsløsning. 
 Effektiv solavskjerming og begrensning av interne varmelaster er helt 
 avgjørende for å oppnå tilfredsstillende termisk komfort og lavest mulig 
 energikostnader. 
  
36.30 Garasjeventilasjon 
 Det er regnet med å benytte et enkelt avtrekkssystem styrt av CO2 føler, 
 alt et lite aggregat med roterende varmegjenvinner. 
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56.00 AUTOMATIKKANLEGG  
 Tavle for VVS-anleggene beskrevet i kap. 3, er forutsatt plassert i teknisk 
 rom i u.etasje. Ved valg av utstyr og i forbindelse med 
 programmering av utstyret skal det vektlegges gode EOS   
 (energioppfølgingssystemer) rutiner. 
 
           Det er i budsjettet regnet med et komplett automatikkanlegg (automatikk 
 tavle med undersentral) for de VVS-tekniske systemene.  
 Anlegget skal overvåkes fra en terminal (SD anlegg) i henhold til 
 kommunens  retningslinjer.   
 Alle parametere, tider, verdier, alarmer og systemfunksjoner for vvs 
 anleggene skal også kunne styres/endres/avleses fra display i fronten av 
 automatikktavlen. Uret i tavlen skal ha 24 timers klokke og kalender. 
 Kalenderen skal følge hele anleggets levetid. Fronten på tavlen skal ha 
 systemskjema og diodeindikering for drift, alarm, vendere/brytere for 
 på/av, reset av alarmer etc. og i tillegg Auto/man/O - vendere for alle 
 motorer og frekvensomformere. 
           Alle pumper og frekvensomformere skal ha servicebryter med 
 tilbakemelding til undersentralen for status på bryter og feilmelding. 
 Alt utstyr skal være i robust utførelse, egnet for å tåle store ytre 
 belastninger. 
 
 Det er regnet med en felles utetemperaturføler for hvert bygg og denne 
 benyttes i forbindelse med regulering av VVS-anleggene. 
 Utetemperaturføler plasseres slik at den ikke påvirkes av sollys eller 
 andre parametere som påvirker målingen, dette for at man skal kunne få 
 et reelt bilde av utetemperaturen. 
 Radiatorene utstyres med motorstyrte ventiler som plasseres i låsbart 
 skap.  
 Styringen av ventilasjonsanlegget baserer seg på VAV, temperatur, tid. 
 I de rom med gulvvarme skal det benyttes termostater som er justerbare i 

  området 21C  5C. Disse kan være LONMark komponenter som går på 
 BUS. 
 På tur- og retursiden av alle varmesløyfene skal det benyttes   
 temperaturfølere. Reguleringen av sløyfene gjøres iht. temp. krav.  
 Det monteres røykdetektor i turkanalen, diff. trykk målinger over filtre, til- 
 og fraluft temperaturfølere og ellers skal instrumentering være slik at alle 
 krav kan overholdes. 

 
73.0 SANITÆRANLEGG UTVENDIG 

 Eksisterende 125 mm vannledning krysser Bygg A1 og må legges om 
 med ny trace rundt bygningen. 
 Likeledes må overvannsledning fra 57 Bygget legges om og 
 stikkledninger til Bofellesskapsbygningene saneres. 
 Det er regnet med at VA ledninger til bygget blir tilkoblet 200 
 overvannsledning og 160 spillvannsledning vest for Bygg A1. 
 Vanninnlegg for brannslukking og forbruk legges fra ny 125 vannledning 
 som blir plassert mellom eks. 77 bygget og Bygg A1. 
 Parkeringsplassen er forutsatt avvannet til kummer, men det bør 



MODUMHEIMEN 

BESKRIVELSE SKISSEROSJEKT 
VVS - ANLEGGENE 

SIDE   VVS  -  8 

 

DAGFINN H JØRGENSEN AS 

RÅDGIVENDE INGENIØRER I VVS OG KLIMATEKNIKK MRIF 

 tilrettelegges for lokal infiltrering til grunnen. 
 Det er regnet med 1 stk. ny brannkum, 3 stk. nye vannkummer, 5 stk. 
 stakekummer for ovv samt 2 stk. stakekummer for spillvann. 
 Det er også regnet med 1 stk. drenskum og drensrør. 
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Budsjett Bygg A1 
 
31.00 Sanitæranlegg innvendig     kr.    5 850 000,-    
 
32.00 Varmeanlegg eksklusiv energisentralen   kr.    4 500 000,-   
 
33.00 Brannslukking      kr.    3.950 000,- 
             
36.00 Luftbehandlingsanlegg eksklusiv automatikk  kr.    5 950 000,- 
  
37.00 Komfortkjøling      kr.       500 000,-
   
56.00 SD- og Automatiseringsanlegg    kr.    1 900 000,- 
     
73.00 Utvendig sanitæranlegg      kr.    1 550 000,-
     
SUM VVS - anlegg eks. mva.:     kr.  24 200 000,-    
 
  
 
Bygningsmessige hjelpearbeider anslått   kr._  2 300 000,-_        
 
 
Alle kostnader er eksklusive mva.  
 
 
 
 
DRAMMEN 29.05.13 
DAGFINN H. JØRGENSEN A.S. 
RÅDG. INGENIØRER MRIF 
 
 
 
Dagfinn Jørgensen 
(sign.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prosjekt\Modumheimen\skisseprosjektbeskrivels. Bygg A1- Nybygg – 72 plasser 
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3.  VVS - INSTALLASJONER 
 
30.00 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 
 VVS - anleggene i denne beskrivelse omfatter følgende tekniske 
 installasjoner: 
 -sanitæranlegg innvendig. 
 -sanitæranlegg utvendig. 
 -varmeanlegg. 
 -brannslukkingsanlegg 
 -komfortkjøling 
 -ventilasjons- og luftbehandlingsanlegg. 
 -automatikk- og reguleringsutstyr. 
 
 VVS - anleggene skal utføres med en standard som er 
 overensstemmende med tidligere uttrykt ambisjonsnivå fra tiltakshaver. 
 Det skal legges vekt på løsninger som sikrer: 
 -økonomisk drift - passivhusstandard 
 -godt innemiljø. 
 -rasjonell drift og vedlikehold 
 Det må benyttes bygningsmaterialer som ikke avgir helseskadelige eller 
 irriterende gasser. 
  

 
31.0 SANITÆRANLEGGENE 
31.10 Generelt 
 Eksisterende bygg ble oppført i 1977.  
 I dette byggetrinnet skal bygningen renoveres fullstendig med nye 
 tekniske installasjoner.  
 Sanitæranleggene skal utføres i henhold til byggeprogrammet, 
 kommunens krav og i samsvar med normalreglementet for 
 sanitæranlegg.  

I kostnadsoverslaget er det medtatt sanitærutstyr som fremgår av 
arkitekttegningene, byggeprogrammet og etterfølgende beskrivelse.  

 
31.20 Sanitæranlegg innvendig 

Nye vann og avløpsledninger utenfor tilfluktsrommet må tilknyttes 
eksisterende bunnledninger i kjellergulv. 
Alle bunnledninger må kontrolleres med kamera for å avdekke eventuelle 
svakheter. 
Sanitærutstyr over tilfluktsrommet må føres gjennom dekket og vegg 
med gasstette konstruksjoner. Løsningen må avklares med Sivilforsvaret. 

 
 Vannledninger til utstyr legges hovedsakelig skjult i nedforinger/vegger 
 med rør i rør-system fra fordelerskap. Hovedføringer legges av kobberrør 
 over nedforinger. 

Varmtvannsledninger utstyres med selvregulerende varmekabel (kabel 
 tas med av el.), alternativt med separat sirkulasjonsledning og pumpe.. 

 
I budsjettsammenheng er det forutsatt sanitærutstyr av vanlig god kvalitet  
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Det er regnet med veggmonterte klosetter med innbyggingssisterne. 
Alle HC - WC utstyres med nedfellbare armlener. 
 
Alle HC servanter er forutsatt utstyrt med justerbare bærejern.  
Servantene utstyres med enhånds blandebatterier med lang hendel og 

 temperatursperre.  
I kjøkken, medisinrom og skyllerom skal det benyttes berøringsfrie 

 batterier (elektroniske).  
Det monteres avstengningsventiler på koblingsledningene til utstyret.   
Utslagsvasker og kummer leveres i helpresset rustfritt stål. Utslagsvasker 
utstyres med bøtterist. 
I tillegg er det regnet med sluk, brannskap, slangekraner.  
Avløpsrør innvendig over grunnen legges av støpejernsrør. 

 Bygget utstyres med slangekran på hver fasade. 
 Det er regnet med nytt avvanningsanlegg for taket. Det er forutsatt å 
 benytte el.kabel rundt og i slukene med ice control system 
 
31.30 Bad for beboere 

Baderommet er forutsatt utrustet med vegghengte klosetter med 
innbyggingssisterne som monteres i en innkassing på veggen.  
På innkassingen monteres standard oppfellbare armstøtter. 
Dusjbatteriet er forutsatt termostatstyrt og utstyrt med trykkregulering. 
Som dusjgarnityr er forutsatt slange/dusjhode med justerbart feste i 
veggholder.  
Det er regnet med HC servanter med justerbare bærejern.  
Alle servanter utstyres med enhånds blandebatterier med lang hendel og 

 temperatursperre.  
  
31.40 Bad/velvære 

Det er regnet med 1 stk. heve- senkekar i glassfiberforsterket polyester i 
 hver etasje. 

Lengde 220 cm og utstyrt med mobilløfter, vanlig bad, hydromassasje, 
 digital  justering av både badevanns- og dusjvanntemperaturen, 
 elektronisk overvåking av vanntemperaturen, berøringsknapper for 
 styring av funksjoner, tredobbelt skåldningsbeskyttelse, blandebatteri 
 som kompenserer for trykk og temp.endringer,nedsenkfunksjon ved 
 strømbrudd, automatisk desinfisering av hydromassasje, ekstra 
 dusjhåndtak, selvåpnende avløpspropp, behandlingsslange for 
 hydromassasje.  

Det er i tillegg regnet med at det skal installeres servant og vegghengt 
klosett som spesifisert for beboer-rom. 
Rommet utstyres med sluk og slangekran. 
 

31.50 Skyllerom 
Det er regnet med 1 stk. skyllerom i hver etasje. 
I urent skyllerom er det tatt med følgende utstyr:: 

 -1 stk. dekontaminator/bekkenspyler 
-1 stk. gjennomstikkskap. 
-1 stk. Servant (560 x 430 mm) med elektronisk batteri 



MODUMHEIMEN 

BESKRIVELSE SKISSEROSJEKT 

VVS - ANLEGGENE 
SIDE   VVS  -  4 

 

DAGFINN H JØRGENSEN AS 

RÅDGIVENDE INGENIØRER I VVS OG KLIMATEKNIKK MRIF 

-1 stk. sluk 
-1 stk. slangekran 

 -Instrumentvaskemaskin. 
  -Rustfri kum i rustfritt beslag. Rustfrie hyller under benken. 

-Rustfri utslagsvask. 
-12 kg vaskemaskin 
I rent skyllerom er det tatt med 1 stk. servant med elektronisk 

 blandebatteri. 
 

31.60 Rengjøring / bøttekott 
I budsjettet har vi tatt med følgende utstyr: 
-1 stk. Utslagsvask i hver etasje. 
-Sluk og slangekran 

 
31.70 Avdelingskjøkken 

 Det er regnet med tilknytning av vann- og avløpsledninger samt 
 blandebatteri til benker levert av annen entreprise. 

 I tillegg er det tatt med servant med berøringsfritt blandebatteri 
 (elektronisk)  samt oppvaskmaskin. 
 
31.80 Varmtvannsberedere 

Varmtvann leveres fra energisentralen. Se eget kap. og beskrivelse for 
energisentralen. 
Det er regnet med separate kurser for hettvann og  temperert 

 forbruksvann. 
 
 

32.00 VARMEANLEGGENE 
32.10 Generelt 
 Tekniske installasjoner tilstrebes oppført etter TEK 10 standard. 
 Bygget skal oppgraderes for å tilfredsstille TEK 10.  
 
32.20 Varmeanlegg  
 Det er forutsatt at varmeanlegget blir tilkoblet separat varmekurs fra 
 energisentralen via kjellerrom og til 77 bygget. 
 Det er regnet med et lavtemperatursystem i hele varmeanlegget. 
 I skisseprosjektet er det forutsatt at varmeanlegget dimensjoneres for 55 
 – 35 gr. C. 
 Da det ikke er mulig å legge gulvvarme i eksisterende bygg skal alle rom 
 med varmebehov oppvarmes ved hjelp av radiatorer plassert under 
 vinduer.  
 Alle gamle radiatorer og røranlegg demonteres og transporteres til 
 deponi. 
 Det er lagt til grunn at det installeres el.gulvvarme i dusjrommene (RIE). 
 Romtemperaturen i alle arealer er forutsatt å være maks. +23O C ved 
 dimensjonerende utetemperatur -27 O C.  
 Varmeanlegget i de enkelte rommene er forutsatt utstyrt med 
 romtermostat og ventil for individuell regulering av romtemperaturen. 
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 Det er regnet med energimåling av alle varmekurser til 
 radiatorvarme, ventilasjonsvarme og varmt tappevann 
 
 Alle hovedføringer er forutsatt i alt vesentlig monteres over  himlinger 
 frem til fordelerskap. 
 Fra fordelerskap til radiatorer benyttes rør i rør system. Føringsveier 
 må avklares i forprosjektet, men i hovedsak er det regnet med føringer 
 over himling og ned til radiatorer. 
 
 Alle hovedrør fra energisentralen legges av galvaniserte stålrør. 
 Reguleringsventil og aktuatorer for radiatorer monteres i fordelingsskap.   
 
 

33.0 BRANNSLUKKING 
 Alle arealer i nybyggene og eksisterende 1977 bygget skal ifølge 
 brannteknisk rådgiver fullsprinkles. 
 Byggene skal sprinkles med automatisk sprinkleranlegg av våt type. 
 Sprinkleranlegget skal dimensjoneres og utføres i henhold til  
 gjeldene regler og forskrifter. 
 For øvrig refereres det til tegninger og beskrivelse som er utarbeidet av 
 RIBR. 
 Det skal installeres automatisk sprinkleranlegg i hele bygget. Det skal 
 sprinkles i alle rom og hulrom med mindre de er unntatt sprinkling i 
 henhold til FG/CEA-regelverk.  
 Sprinkleranlegget består av alle installasjoner for brannslukning hvor 
 sprinklerprinsippet benyttes, og vann er slukkemiddel. 
 Anlegget skal kobles sammen og forsynes fra offentlig vannledning i 
 henhold til VAV etatens krav. 
 Plassering og antall eksisterende brannkummer må kartlegges. 
 Forholdene må avklares med brannteknisk rådgiver.  
 Det skal medtas brannkummer som tilfredsstiller forskriftskrav For 
 slokkeinnsats er det nødvendig med 2.500 l/min. fordelt på minst to uttak. 
 All vannforsyning må kunne benyttes uavhengig av årstid. 
 Det må foretas en kapasitetsmåling av tilførselsnettet eller avklare om 
 det foreligger en databeregning fra Modum kommune som kan benyttes. 
 Måle-/ beregningspunktet må tas så nærme bygget som mulig. 
  
 Det er forutsatt montert brannslanger i skap og pulverapparater iht 
 beskrivelse og tegninger fra RIBR. Det er medtatt en ny brannpost/kum 
 for tilkobling til slukkevann. 
 
 

36.00 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 
36.10 Generelt 
 Det er forutsatt å benytte eksisterende ventilasjonsrom på taket. 
 Imidlertid må bygget løftes noe pga økte luftmengder og større 
 varmegjenvinnere. 
 Ventilasjonsanleggene skal sikre tilstrekkelig luftkvalitet og skal sammen 
 med varmeanlegget gi best mulig energiutnyttelse. 
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 For å oppnå et best mulig inneklima bør romtemperatur ligge på 22 til 24 
 gr. C hele året (hvilken temp. som er å foretrekke er avhengig av 
 individuelle forhold, bekledning, aktivitet).  
 Undersøkelse viser at færre personer klager på tørr luft ved lav relativ 

 fuktighet når romtemperaturen er 21-22 C. Når temperaturen øker til 24 

 – 25 C øker omfanget av klager. Dette kan ha sammenheng med 
 emisjoner og svevestøv/partikler i romluften og økende statisk elektrisitet. 
 
 Bygningen er av lett karakter og vil i liten grad bidra til å jevne ut 
 temperatursvingninger over døgnet. Det er derfor særdeles viktig med 
 godt planlagt løsning for utvendig solavskjerming - for å bidra til god 
 temperaturkontroll. 
 
 I skisseprosjektet er det regnet med følgende ventilasjonsløsning: 
 
36.20 Behovsstyrt, mekanisk ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning  
 
36.21 Forutsetninger: 
 Antatt aktivitetsnivå: 1 met (stillesittende aktivitet). 
 Antatt bekledning: 1.0 clo vinter og 0.5 clo ved sommerforhold (maks. 

 utetemperatur >20 C). 
 
 Belastninger/ventilasjonsbehov for hver sone: 
 Det er forutsatt at hver person avgir ca. 100 W/person (70 W tørr varme) 
 og ca 45 g H2O per time. Luktavgivelse regnes som 1 olf per person – 
 tilsvarende en CO2 - avgivelse i størrelse 0.3 l/min per person. 
 
 Beregnet luftbehov: 7 l/s per person + 2,0 l/s per m2 (gulvareal). Det 
 forutsettes bruk av godt dokumenterte lavemitterende materialer. 
 Luftmengde for materialbelastning er valgt høyere en det forskriften 
 krever. Dette begrunnes med at brukere (beboere) i stor grad kan 
 møblere boenhetene etter eget ønske. 
 
 Boenheter ventileres med max. ca 200m3/h på dagtid. Luft tilføres i 
 oppholdsrom og trekkes av over bad. Luftmengder anbefales redusert 
 nattestid ved lavere aktivitetsnivå. Luftmengder i alle beboerrom og i 
 fellesstuer behovsstyres med CO2 og temperaturfølere. 
 Toaletter, lager, bk, kopirom, skyllerom, mm regnes som tertiærrom hvor 
 det kun monteres avtrekk som sikrer fjerning av forurensninger. 
 Ventilasjonsluften dras ved overstrømning fra korridorer. 
 
 Fellesarealer ventileres etter tidsstyring og reduseres til 
 minimumsventilasjon nattestid. Møterom behovsstyres etter bruk.  
 
36.22 Beskrivelse av ventilasjonssystemet som er tatt med i budsjettet: 
 Tilluftssiden: 
 Uteluft tas inn fra nordsiden av bygget. Luftinntaket plasseres i vegg 
 teknisk rom på taket. luftinntaket plasseres en snø-/regnfeller som skal 
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 hindre fuktinntrengning. Lokal lufthastighet i inntaksristene bør begrenses 
 til ca. 1.5 m/s. På grunn av begrenset høyde i etasjene må tillufts- og 
 avtrekkskanaler føres frem på taket til mange vertikale sjakter og fordeles 
 i nedforet korridor og våtrom/gang.  
 Luftfordelingssystemet i teknisk rom på taket utstyres med stengespjeld, 
 roterende varmegjenvinner med temp.virkningsgrad fra 80% - 85%, 
 finfilter, frekvensstyrt vifter, ettervarmebatteri og kjølebatteri.  
 
 I tillegg er det regnet med at toalettrom, bøttekott, kjøkkenhetter, 
 tørkeskap, lager mm utstyres med konstant avtrekksluftmengde. 
 
36.23 Romoppvarming 
 Romoppvarming må planlegges slik at den samarbeider med den 
 foreslåtte ventilasjonsløsning. 
 Effektiv solavskjerming og begrensning av interne varmelaster er helt 
 avgjørende for å oppnå tilfredstillende termisk komfort og lavest mulig 
 energikostnader. 
 
  
56.00 AUTOMATIKKANLEGG  
 Tavle for VVS-anleggene er forutsatt plassert i teknisk rom på tak. Ved 
 valg av utstyr og i forbindelse med programmering av utstyret skal det 
 vektlegges gode EOS (energioppfølgingssystemer) rutiner. 
 
           Det er i budsjettet regnet med et komplett automatikkanlegg (automatikk 
 tavle med undersentral) for de VVS-tekniske systemene.  
 Anlegget skal overvåkes fra en terminal (SD anlegg) i henhold til 
 kommunens  retningslinjer.   
 Alle parametere, tider, verdier, alarmer og systemfunksjoner for vvs 
 anleggene skal også kunne styres/endres/avleses fra display i fronten av 
 automatikktavlen. Uret i tavlen skal ha 24 timers klokke og kalender. 
 Kalenderen skal følge hele anleggets levetid. Fronten på tavlen skal ha 
 systemskjema og diodeindikering for drift, alarm, vendere/brytere for 
 på/av, reset av alarmer etc. og i tillegg Auto/man/O - vendere for alle 
 motorer og frekvensomformere. 
           Alle pumper og frekvensomformere skal ha servicebryter med 
 tilbakemelding til undersentralen for status på bryter og feilmelding. 
 Alt utstyr skal være i robust utførelse, egnet for å tåle store ytre 
 belastninger. 
 
 Det er regnet med en felles utetemperaturføler for hvert bygg og denne 
 benyttes i forbindelse med regulering av VVS-anleggene. 
 Utetemperaturføler plasseres slik at den ikke påvirkes av sollys eller 
 andre parametere som påvirker målingen, dette for at man skal kunne få 
 et reelt bilde av utetemperaturen. 
 Radiatorene utstyres med motorstyrte ventiler som plasseres i låsbart 
 skap.  
 Styringen av ventilasjonsanlegget baserer seg på VAV, temperatur, tid. 
 I de rom med gulvvarme skal det benyttes termostater som er justerbare i 
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  området 21C  5C. Disse kan være LONMark komponenter som går på 
 BUS. 
 På tur- og retursiden av alle varmesløyfene skal det benyttes   
 temperaturfølere. Reguleringen av sløyfene gjøres iht. temp. krav.  
 Det monteres røykdetektor i turkanalen, diff. trykk målinger over filtre, til- 
 og fraluft temperaturfølere og ellers skal instrumentering være slik at alle 
 krav kan overholdes. 
 
73.0 SANITÆRANLEGG UTVENDIG 
 I budsjettet er det forutsatt å legge nye spillvanns- og overvannsledninger 
 fra eksisterende stikkledninger til Modumheimen nordvest for bygget. 
 Ledningene tilkobles eksisterende bunnledninger utenfor grunnmuren. 
 Det er også for dette bygget tatt med noe avvanning av plassen mellom 
 bygningene. 
 Det er i budsjettet tatt med 4 nye stakekummer og 2 stk. 
 overvannskummer. 
 Eksisterende gamle betongrør for spillvann og overvann saneres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





MODUMHEIMEN 

BESKRIVELSE SKISSEROSJEKT 

VVS - ANLEGGENE 
SIDE   VVS  -  1 

 

DAGFINN H JØRGENSEN AS 

RÅDGIVENDE INGENIØRER I VVS OG KLIMATEKNIKK MRIF 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SKISSEPROSJEKT 
 
 

BESKRIVELSE AV 
 

VVS - ANLEGGENE 
 

FOR 
 

MODUMHEIMEN 
 
 

BYGG A4 – NYBYGG - 52 PLASSER 
(BYGGETRINN 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODUMHEIMEN 

BESKRIVELSE SKISSEROSJEKT 

VVS - ANLEGGENE 
SIDE   VVS  -  2 

 

DAGFINN H JØRGENSEN AS 

RÅDGIVENDE INGENIØRER I VVS OG KLIMATEKNIKK MRIF 

3.  VVS - INSTALLASJONER 
 
30.00 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 
 VVS – anleggene i denne beskrivelsen omfatter følgende tekniske 
 installasjoner: 
 -sanitæranlegg innvendig. 
 -sanitæranlegg utvendig. 
 -varmeanlegg. 
 -brannslukkingsanlegg 
 -komfortkjøling 
 -ventilasjons- og luftbehandlingsanlegg. 
 -automatikk- og reguleringsutstyr. 
 
 VVS - anleggene skal utføres med en standard som er 
 overensstemmende med tidligere uttrykt ambisjonsnivå fra tiltakshaver. 
 Det skal legges vekt på løsninger som sikrer: 
 -økonomisk drift - passivhusstandard 
 -godt innemiljø. 
 -rasjonell drift og vedlikehold 
 Det må benyttes bygningsmaterialer som ikke avgir helseskadelige eller 
 irriterende gasser. 
 Det må derfor benyttes byggevarer med miljødokumentasjon. 

 
 

31.0 SANITÆRANLEGGENE 
31.10 Generelt 
 Sanitæranleggene skal utføres i henhold til byggeprogrammet, 
 kommunens krav og i samsvar med normalreglementet for 
 sanitæranlegg.  
 
31.20 Sanitæranlegg innvendig 

Det er regnet med at vann- og avløpsledninger tilknyttes nye 
stikkledninger som beskrevet under kap. 73, utvendig sanitæranlegg. 
Det legges opp separate ledninger for spillvann og overvann. 

 Vannledninger til utstyr legges hovedsakelig skjult i vegger/gulv med rør i 
 rør-system fra fordelerskap. Hovedføringer legges kobberrør i 
 nedforinger. 

Varmtvannsledninger utstyres med selvregulerende varmekabel (kabel 
 tas med av el.), alternativt med separat sirkulasjonsledning og pumpe.. 

I budsjettsammenheng er det forutsatt sanitærutstyr av vanlig god kvalitet  
Det er regnet med veggmonterte klosetter med innbyggingssisterne. 
Alle HC - WC utstyres med nedfellbare armlener. 
Det er regnet med HC servanter med justerbare bærejern 

 (høyderegulert).  
Alle servanter utstyres med enhånds blandebatterier med lang hendel og 

 temperatursperre.  
I kjøkken og skyllerom skal det benyttes berøringsfrie batterier 

 (elektroniske).  
Det monteres avstengningsventiler på koblingsledningene til utstyret.   
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Utslagsvasker og kummer leveres i helpresset rustfritt stål. Utslagsvasker 
utstyres med bøtterist. 
I kostnadsoverslaget er det medtatt sanitærutstyr som fremgår av 
arkitekttegningene, byggeprogrammet og etterfølgende beskrivelse.  
I tillegg er det regnet med sluk, brannskap, slangekraner.  
Avløpsrør innvendig over grunnen er utført av støpejernsrør. 

 Bygget utstyres med slangekran på hver fasade. 
 Det er ikke regnet med avløp fra garasjeplaner. 
 
31.30 Bad for beboere 

Baderommet er forutsatt utstyrt med vegghengte klosetter med 
innbyggingssisterne som monteres i en innkassing på veggen.  
På innkassingen monteres standard oppfellbare armstøtter. 
Termostatstyrt dusjbatteri som er utstyrt med trykkregulering. Som 
dusjgarnityr er forutsatt slange/dusjhode med justerbart feste i 
veggholder.  
Det er regnet med HC servanter med justerbare bærejern (høydejustert).  
Alle servanter utstyres med enhånds blandebatterier med lang hendel og 

 temperatursperre.  
  
31.40 Bad/velvære 

Det er regnet med 1 stk. heve- senkekar i glassfiberforsterket polyester i 
 hver etasje. 

Lengde 220 cm og utstyrt med mobilløfter, vanlig bad, hydromassasje, 
 digital  justering av både badevann- og dusjvanntemperaturen, 
 elektronisk overvåking av vanntemperaturen, berøringsknapper for 
 styring av funksjoner, tredobbelt  skåldningsbeskyttelse, blandebatteri 
 som kompenserer for trykk og temp.endringer, nedsenkfunksjon ved 
 strømbrudd, automatisk desinfisering av hydromassasje, ekstra 
 dusjhåndtak, selvåpnende avløpspropp, behandlingsslange for 
 hydromassasje.  

Det er i tillegg regnet med at det skal installeres servant og vegghengt 
klosett som spesifisert for beboerrom. 
Rommet utstyres med sluk og slangekran. 
 

31.50 Skyllerom 
Det er regnet med 1 stk. skyllerom i hver etasje. 
I urent skyllerom er det tatt med følgende utstyr: 

 -1 stk. dekontaminator/bekkenspyler 
-1 stk. gjennomstikkskap. 
-1 stk. Servant (560 x 430 mm) med elektronisk batteri 
-1 stk. sluk 
-1 stk. slangekran 

 -Instrumentvaskemaskin. 
  -Rustfri kum i rustfritt beslag. Rustfrie hyller under benken. 

-Rustfri utslagsvask. 
-12 kg vaskemaskin 
I rent skyllerom er det tatt med 1 stk. servant med elektronisk 

 blandebatteri. 
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31.60 Rengjøring / bøttekott 
I budsjettet har vi tatt med følgende utstyr: 
-1 stk. Utslagsvask i hver etasje. 
-Sluk og slangekran 

 
31.70 Avdelingskjøkken 

 Det er regnet med tilknytning av vann- og avløpsledninger samt 
 blandebatteri til benker levert av annen entreprise. 

 I tillegg er det tatt med servant med berøringsfritt blandebatteri 
 (elektronisk)  samt oppvaskmaskin. 
 
31.80 Varmtvannsberedere 

Varmtvann leveres fra energisentralen. Se eget kap. og beskrivelse for 
energisentralen.  
Det er regnet med separate kurser for hettvann og  temperert 

 forbruksvann. 
 
 

3.32.00 VARMEANLEGGENE 
3.32.10 Generelt 
 Energiforsyning fra ny energisentral i kjeller 57-bygg. Se egen 
 beskrivelse.  
 Bygget skal oppføres etter NS3071 (Passivhusstandard).  
 
3.32.20 Varmeanlegg  
 Det er forutsatt at varmeanlegget blir tilkoblet separat varmekurs fra 
 energisentralen via kulvert mellom nybygg og eksisterende energisentral. 
 Mellom bygg A1 og A4 legges varmerør i kulvert. 
 Det er regnet med et lavtemperatursystem i hele varmeanlegget. 
 I skisseprosjektet er det forutsatt at varmeanlegget dimensjoneres for 55 
 – 35 gr. C. 
 På grunn av komfortkrav og forutsigbar personbelastning er det et ønske 
 fra byggherren at nybygget blir oppvarmet med gulvvarme. 
 Med krav om at nybygg skal prosjekteres som Passivhusstandard vil 
 ventilasjonsvarme, lys, personer og elektrisk gulvvarme i badene nesten 
 dekke varmebehovet i beboerrommene. Gulvvarme vil i lange perioder 
 være stengt pga overtemperaturproblemer. 
 Alternativt bør det vurderes å installere små radiatorer under vinduer eller 
 på innervegger i stedet for gulvvarme. 
 
 Det er forutsatt at det installeres el.gulvvarme i dusjrommene (RIE). 
 Romtemperaturen i alle arealer er forutsatt å være maks. +23O C ved 
 dimensjonerende utetemperatur -25 O C.  
 Varmeanlegget i de enkelte rommene er forutsatt utstyrt med 
 romtermostat og ventil for individuell regulering av romtemperaturen. 
 Det er regnet med energimåling av alle varmekurser til gulvvarme, 
 ventilasjon og varmt tappevann. 
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 Det er regnet med at hovedrørføringer i alt vesentlig monteres over 
 himlinger.  
 Alle hovedrør fra energisentralen legges av galvaniserte stålrør.  
 Reguleringsventil og aktuatorer for gulvvarmen monteres i  fordelerskap.   
 Det er regnet med at garasjen oppvarmes med varmluftsaggregat slik at 
 temperaturen ikke synker under +5 - 6 gr. C. 
 
 

33.0 BRANNSLUKKING 
 Alle arealer i nybyggene skal ifølge brannteknisk rådgiver fullsprinkles. 
 Bygget skal sprinkles med automatisk sprinkleranlegg av våt type. 
 Sprinkleranlegget skal dimensjoneres og utføres i henhold til gjeldene 
 regler og forskrifter.   
 For øvrig refereres det til tegninger og beskrivelse som er utarbeidet av 
 RIBR. 
 Det skal installeres automatisk sprinkleranlegg i hele bygget. Det skal 
 sprinkles i alle rom og hulrom med mindre de er unntatt sprinkling i 
 henhold til FG/CEA-regelverk.  
 Sprinkleranlegget består av alle installasjoner for brannslukning hvor 
 sprinklerprinsippet benyttes, og vann er slukkemiddel. 
 Anlegget er forutsatt koblet sammen og forsynes fra offentlig vannledning 
 på området i henhold til VAV etatens krav. 
 Plassering og antall eksisterende brannkummer må kartlegges. 
 Forholdene må avklares med brannteknisk rådgiver.  
 Det er forutsatt at eksisterende brannkummer tilfredsstiller forskriftskrav. 
 For slokkeinnsats er det nødvendig med 2.500 l/min. fordelt på minst to 
 uttak. 
 All vannforsyning må kunne benyttes uavhengig av årstid. 
 Det må foretas en kapasitetsmåling av tilførselsnettet eller avklare om 
 det foreligger en databeregning fra Modum kommune som kan benyttes. 
 Måle-/ beregningspunktet må tas så nærme bygget som mulig. 
  
 Det er forutsatt montert brannslanger i skap og pulverapparater iht 
 beskrivelse og tegninger fra RIBR. Det er medtatt en ny brannpost/kum 
 for tilkobling til slukkevann. 
 
 
36.00 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 
36.10 Generelt 
 Ventilasjonsanleggene skal sikre tilstrekkelig luftkvalitet og skal sammen 
 med varmeanlegget gi best mulig energiutnyttelse. 
 
 For å oppnå et best mulig inneklima bør romtemperatur ligge på 22 til 24 
 gr. C hele året . (hvilken temp. som er å foretrekke er avhengig av 
 individuelle forhold, bekledning, aktivitet).  
 Undersøkelse viser at færre personer klager på tørr luft ved lav relativ 

 fuktighet når romtemperaturen er 21-22 C. Når temperaturen øker til 24 

 – 25 C øker omfanget av klager. Dette kan ha sammenheng med 
 emisjoner og svevestøv/partikler i romluften og økende statisk elektrisitet. 
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 Bygningen er av lett karakter og vil i liten grad bidra til å jevne ut 
 temperatursvingninger over døgnet. Det er derfor særdeles viktig med 
 godt planlagt løsning for utvendig solavskjerming - for å bidra til god 
 temperaturkontroll. 
 
 I skisseprosjektet er det regnet med følgende ventilasjonsløsning: 
 
36.20 Behovsstyrt, mekanisk ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning  
 
36.21 Forutsetninger: 
 Antatt aktivitetsnivå: 1 met (stillesittende aktivitet). 
 Antatt bekledning: 1.0 clo vinter og 0.5 clo ved sommerforhold (maks. 

 utetemperatur >20 C). 
 
 Belastninger/ventilasjonsbehov for hver sone: 
 Det er forutsatt at hver person avgir ca. 100 W/person (70 W tørr varme) 
 og ca 45 g H2O per time. Luktavgivelse regnes som 1 olf per person – 
 tilsvarende en CO2 - avgivelse i størrelse 0.3 l/min per person. 
 Beregnet luftbehov: 7 l/s per person + 2,0 l/s per m2 (Beboerrom). Det 
 forutsettes bruk av godt dokumenterte lavemitterende materialer. 
 Luftmengde for materialbelastning er valgt høyere en det forskriften 
 krever. Dette begrunnes med at brukere (beboere) i stor grad kan 
 møblere boenhetene etter eget ønske. 
 
 Boenheter ventileres med max. ca 200 m3/h på dagtid. Luft tilføres i 
 oppholdsrom og trekkes av i toalettrom/bad og gang. Luftmengder 
 anbefales redusert nattestid ved lavere aktivitetsnivå. Luftmengder i alle 
 beboerrom og i fellesstuer behovsstyres med CO2 og temperaturfølere. 
 Ventilasjonsluftmengder i fellesrom ventileres etter samme standard.  
 Felles toaletter, lager, bk, kopirom, skyllerom, bad mm regnes som 
 tertiærrom hvor det kun monteres avtrekk som sikrer fjerning av 
 forurensninger. Ventilasjonsluften dras ved overstrømning fra fellesrom 
 og korridorer.  
 Fellesarealer ventileres etter tidsstyring og reduseres til 
 minimumsventilasjon nattestid. Møterom behovsstyres etter bruk.  
  
36.22 Beskrivelse av ventilasjonssystemet som er tatt med i budsjettet: 
 Tilluftssiden: 
 Uteluft tas inn fra nordsiden av bygget på høyeste nivå over tak. 
 Luftinntaket plasseres på taket med oppbygg hvor rister plasseres. I 
 ventilasjonsrommet plasseres en snø-/regnfeller som skal hindre 
 fuktinntrengning. Uteluften føres ned til ventilasjonsrommet i kjeller via 
 bygningsmessig vertikal sjakt. 
 Luftbehandlingssystemet i kjeller utstyres med stengespjeld, roterende 
 varmegjenvinner med temp.virkningsgrad mellom 80 - 85%, finfilter, 
 frekvensstyrt vifter, ettervarmebatteri og kjølebatteri.  
 
 I tillegg er det regnet med at toalettrom, bøttekott, kjøkkenhetter, 
 tørkeskap, lager mm utstyres med konstant avtrekksluftmengde. 
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36.23 Romoppvarming 
 Romoppvarming må planlegges slik at den samarbeider med den 
 foreslåtte ventilasjonsløsning. 
 Effektiv solavskjerming og begrensning av interne varmelaster er helt 
 avgjørende for å oppnå tilfredsstillende termisk komfort og lavest mulig 
 energikostnader. 
 
36.24 Garasjeventilasjon 
 Det er regnet med å benytte et enkelt avtrekkssystem styrt av CO2 føler, 
 alternativt et lite aggregat med roterende varmegjenvinner. 
 
 
56.00 AUTOMATIKKANLEGG  
 Tavle for VVS-anleggene er forutsatt plassert i teknisk rom i u.etasje. 
 Ved valg av utstyr og i forbindelse med programmering av utstyret skal 
 det vektlegges gode EOS (energioppfølgingssystemer) rutiner. 
 
           Det er i budsjettet regnet med et komplett automatikkanlegg (automatikk 
 tavle med undersentral) for de VVS-tekniske systemene.  
 Anlegget skal overvåkes fra en terminal (SD anlegg) i henhold til 
 kommunens  retningslinjer.   
 Alle parametere, tider, verdier, alarmer og systemfunksjoner for vvs 
 anleggene skal også kunne styres/endres/avleses fra display i fronten av 
 automatikktavlen. Uret i tavlen skal ha 24 timers klokke og kalender. 
 Kalenderen skal følge hele anleggets levetid. Fronten på tavlen skal ha 
 systemskjema og diodeindikering for drift, alarm, vendere/brytere for 
 på/av, reset av alarmer etc. og i tillegg Auto/man/O - vendere for alle 
 motorer og frekvensomformere. 
           Alle pumper og frekvensomformere skal ha servicebryter med 
 tilbakemelding til undersentralen for status på bryter og feilmelding. 
 Alt utstyr skal være i robust utførelse, egnet for å tåle store ytre 
 belastninger. 
 
 Det er regnet med en felles utetemperaturføler for hvert bygg og denne 
 benyttes i forbindelse med regulering av VVS-anleggene. 
 Utetemperaturføler plasseres slik at den ikke påvirkes av sollys eller 
 andre parametere som påvirker målingen, dette for at man skal kunne få 
 et reelt bilde av utetemperaturen. 
 Radiatorene utstyres med motorstyrte ventiler som plasseres i låsbart 
 skap.  
 Styringen av ventilasjonsanlegget baserer seg på VAV, temperatur, tid. 
 I de rom med gulvvarme skal det benyttes termostater som er justerbare i 

  området 21C  5C. Disse kan være LONMark komponenter som går på 
 BUS. 
 På tur- og retursiden av alle varmesløyfene skal det benyttes   
 temperaturfølere. Reguleringen av sløyfene gjøres iht. temp. krav.  
 Det monteres røykdetektor i turkanalen, diff. trykk målinger over filtre, til- 
 og fraluft temperaturfølere og ellers skal instrumentering være slik at alle 
 krav kan overholdes. 
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73.0 SANITÆRANLEGG UTVENDIG 
 Spillvann og overvannsledninger tilkobles nye stikkledninger for Bygg A1 
 og Bygg A4. 
 I budsjettet er det regnet med en fordeling av kostnader for nye 
 stikkledninger til disse byggene. 
 Vanninnlegg for brannslukking og forbruk tilkobles offentlig 125 mm 
 vannledning som er montert inn i kjeller Bygg A1. 
 Det er regnet med 1 stk. stakekummer for spillvann, 1 stk stakekum for 
 overvann, 1 stk. drenskum samt 2 stk. slukkummer for ovv. 
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3.  VVS - INSTALLASJONER 
 
30.00 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 
 VVS - anleggene i denne beskrivelsen omfatter følgende tekniske 
 installasjoner: 
 -sanitæranlegg innvendig. 
 -sanitæranlegg utvendig. 
 -varmeanlegg. 
 -brannslukkingsanlegg 
 -komfortkjøling 
 -ventilasjons- og luftbehandlingsanlegg. 
 -automatikk- og reguleringsutstyr. 
 
 VVS - anleggene skal utføres med en standard som er 
 overensstemmende med tidligere uttrykt ambisjonsnivå fra tiltakshaver. 
 Det skal legges vekt på løsninger som sikrer: 
 -økonomisk drift - passivhusstandard 
 -godt innemiljø. 
 -rasjonell drift og vedlikehold 
 Det må benyttes bygningsmaterialer som ikke avgir helseskadelige eller 
 irriterende gasser. 
  

 
31.0 SANITÆRANLEGGENE 
31.10 Generelt 
 Sanitæranleggene skal utføres i henhold til byggeprogrammet, 
 kommunens krav og i samsvar med normalreglementet for 
 sanitæranlegg.  
 
31.20 Sanitæranlegg innvendig 

Det er regnet med at vann- og avløpsledninger tilknyttes nye 
stikkledninger som beskrevet under kap. 73, utvendig sanitæranlegg. 
Det legges opp separate ledninger for spillvann og overvann. 

 Vannledninger til utstyr legges hovedsakelig skjult i vegger/gulv med rør i 
 rør-system fra fordelerskap. Hovedføringer legges kobberrør i 
 nedforinger. 

Varmtvannsledninger utstyres med selvregulerende varmekabel (kabel 
 tas med av el.), alternativt med separat sirkulasjonsledning og pumpe. 

I budsjettsammenheng er det forutsatt sanitærutstyr av vanlig god kvalitet  
Det er regnet med veggmonterte klosetter med innbyggingssisterne. 
Alle HC - WC utstyres med nedfellbare armlener. 
Det er regnet med HC servanter med justerbare bærejern 

 (høyderegulering).  
Alle servanter utstyres med enhånds blandebatterier med lang hendel og 

 temperatursperre.  
I kjøkken og skyllerom skal det benyttes berøringsfrie batterier 

 (elektroniske).  
Det monteres avstengningsventiler på koblingsledningene til utstyret.   
Utslagsvasker og kummer leveres i helpresset rustfritt stål. Utslagsvasker 
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utstyres med bøtterist. 
I kostnadsoverslaget er det medtatt sanitærutstyr som fremgår av 
arkitekttegningene, byggeprogrammet og etterfølgende beskrivelse.  
I tillegg er det regnet med sluk, brannskap, slangekraner.  
Avløpsrør innvendig over grunnen er utført av støpejernsrør. 

 Bygget utstyres med slangekran på hver fasade. 
 Det er ikke regnet med avløp fra garasjeplaner. 
 
31.30 Bad for beboere 

Baderommet er forutsatt utrustes med vegghengte klosetter og 
innbyggingssisterne som monteres i en innkassing på veggen. 
På innkassingen monteres standard oppfellbare armstøtter. 
Termostatstyrt dusjbatteri som er utstyrt med trykkregulering. Som 
dusjgarnityr er forutsatt slange/dusjhode med justerbart feste i 
veggholder. Blandebatteri plasseres på siden av dusjnisjen for å forenkle 
temperaturreguleringen. 
Det er regnet med HC servanter med justerbare bærejern.  
Alle servanter utstyres med enhånds blandebatterier med lang hendel og 

 temperatursperre.  
  
31.40 Bad/velvære 

Det er regnet med 1 stk. heve- senkekar i glassfiberforsterket polyester i 
 hver etasje. 

Lengde 220 cm og utstyrt med mobilløfter, vanlig bad, hydromassasje, 
 digital  justering av både badevann- og dusjvanntemperaturen, 
 elektronisk overvåking av vanntemperaturen, berøringsknapper for 
 styring av funksjoner, tredobbelt skåldningsbeskyttelse, blandebatteri 
 som kompenserer for trykk og temp.endringer,nedsenkfunksjon ved 
 strømbrudd, automatisk desinfisering av hydromassasje, ekstra 
 dusjhåndtak, selvåpnende avløpspropp, behandlingsslange for 
 hydromassasje.  

Det er i tillegg regnet med at det skal installeres servant og vegghengt 
klosett som spesifisert for beboerrom. 
Rommet utstyres med sluk og slangekran. 
 

31.50 Skyllerom 
Det er regnet med 1 stk. skyllerom i hver etasje. 
I urent skyllerom er det tatt med følgende utstyr:: 

 -1 stk. dekontaminator/bekkenspyler 
-1 stk. gjennomstikkskap. 
-1 stk. Servant med elektronisk batteri 
-1 stk. sluk 
-1 stk. slangekran 

 -Instrumentvaskemaskin. 
  -Rustfri kum i rustfritt beslag. Rustfrie hyller under benken. 

-Rustfri utslagsvask. 
-12 kg vaskemaskin 
I rent skyllerom er det tatt med 1 stk. servant med elektronisk 

 blandebatteri. 
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31.60 Rengjøring / bøttekott 
I budsjettet har vi tatt med følgende utstyr: 
-1 stk. Utslagsvask i hver etasje. 
-Sluk og slangekran 

 
31.70 Avdelingskjøkken 

 Det er regnet med tilknytning av vann- og avløpsledninger samt 
 blandebatteri til benker levert av annen entreprise. 

 I tillegg er det tatt med servant med berøringsfritt blandebatteri 
 (elektronisk) samt oppvaskmaskin. 
 
31.80 Varmtvannsberedere 

Varmtvann leveres fra energisentralen. Se eget kap. og beskrivelse for 
energisentralen. 
Det er regnet med separate kurser for hettvann og  temperert 

 forbruksvann. 
 
 
3.32.00 VARMEANLEGGENE 
3.32.10 Generelt 
 Energiforsyning fra ny energisentral i kjeller 57-bygg. Se egen 
 beskrivelse.  
 Bygget skal oppføres etter NS3071 (Passivhusstandard).  
 
3.32.20 Varmeanlegg  
 Det er forutsatt at varmeanlegget blir tilkoblet separat varmekurs fra 
 energisentralen via kulvert mellom nybygg og eksisterende energisentral. 
 Det er regnet med et lavtemperatursystem i hele varmeanlegget. 
 I skisseprosjektet er det forutsatt at varmeanlegget dimensjoneres for 55 
 – 35 gr. C. 
 På grunn av komfortkrav og forutsigbar personbelastning er det et ønske 
 fra byggherren at nybygget blir oppvarmet med gulvvarme. 
 Med krav om at nybygg skal prosjekteres som Passivhusstandard vil 
 ventilasjonsvarme, lys, personer og elektrisk gulvvarme i badene nesten 
 dekke varmebehovet i beboerrommene. Gulvvarme vil i lange perioder 
 være stengt pga overtemperaturproblemer. 
 Alternativt bør det vurderes å installere små radiatorer under vinduer eller 
 på innervegger. 
 
 Det er forutsatt å installere el.gulvvarme i dusjrommene (RIE). 
 Romtemperaturen i alle arealer er forutsatt å være maks. +23O C ved 
 dimensjonerende utetemperatur -25 O C.  
 Varmeanlegget i de enkelte rommene er forutsatt utstyrt med 
 romtermostat og ventil for individuell regulering av romtemperaturen. 
 Det er regnet med energimåling av alle varmekurser til gulvvarme, 
 radiatorer, ventilasjon og varmt tappevann 
  
 Det er regnet med at hovedrørføringer i alt vesentlig monteres over 
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 himlinger.  

 Alle hovedrør fra energisentralen legges av galvaniserte stålrør.  
 Reguleringsventil og aktuatorer for gulvvarmen monteres i 
 fordelingsskap.   
 Garasjen oppvarmes med varmluftsaggregat slik at temperaturen ikke 
 synker under +5 - 6 gr. C. 
  
 Hvis dette alternativet velges som byggetrinn 1 så vil vi anmerke at 77 
 bygget, som da ikke vil være i bruk, må beholde eksisterende 
 varmeanlegg eller at det installeres spesielle oppvarmingløsninger hvis 
 alle installasjoner skal fjernes.  
 Kostnader for dette er ikke tatt med i budsjettet. 
 
 

33.0 BRANNSLUKKING 
 Alle arealer i nybygget skal ifølge brannteknisk rådgiver fullsprinkles. 
 Bygget skal sprinkles med automatisk sprinkleranlegg av våt type. 
 Sprinkleranlegget skal dimensjoneres og utføres i henhold til regler og 
 forskrifter. 
 For øvrig refereres det til tegninger og beskrivelse som er utarbeidet av 
 RIBR. 
 Det skal installeres automatisk sprinkleranlegg i hele bygget. Det skal 
 sprinkles i alle rom og hulrom med mindre de er unntatt sprinkling i 
 henhold til FG/CEA-regelverk.  
 Sprinkleranlegget består av alle installasjoner for brannslukning hvor 
 sprinklerprinsippet benyttes, og vann er slukkemiddel. 
 Anlegget skal kobles sammen og forsynes fra offentlig vannledning i 
 henhold til VAV etatens krav. 
 Plassering og antall eksisterende brannkummer må kartlegges. 
 Forholdene må avklares med brannteknisk rådgiver.  
 Det skal medtas brannkummer som tilfredsstiller forskriftskrav For 
 slokkeinnsats er det nødvendig med 2.500 l/min. fordelt på minst to uttak. 
 All vannforsyning må kunne benyttes uavhengig av årstid. 
 Det må foretas en kapasitetsmåling av tilførselsnettet eller avklare om 
 det foreligger en databeregning fra Modum kommune som kan benyttes. 
 Måle-/ beregningspunktet må tas så nærme bygget som mulig. 
 Det er forutsatt montert brannslanger i skap og pulverapparater iht 
 beskrivelse og tegninger fra RIBR. Det er medtatt en ny brannpost/kum 
 for tilkobling til slukkevann. 
 
 

36.00 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 
36.10 Generelt 
 Ventilasjonsanleggene skal sikre tilstrekkelig luftkvalitet og skal sammen 
 med varmeanlegget gi best mulig energiutnyttelse. 
 
 For å oppnå et best mulig inneklima bør romtemperatur ligge på 22 til 24 
 gr. C hele året . (hvilken temp. som er å foretrekke er avhengig av 
 individuelle forhold, bekledning, aktivitet).  
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 Undersøkelse viser at færre personer klager på tørr luft ved lav relativ 

 fuktighet når romtemperaturen er 21-22 C. Når temperaturen øker til 24 

 – 25 C øker omfanget av klager. Dette kan ha sammenheng med 
 emisjoner og svevestøv/partikler i romluften og økende statisk elektrisitet. 
 
 Bygningen er av lett karakter og vil i liten grad bidra til å jevne ut 
 temperatursvingninger over døgnet. Det er derfor særdeles viktig med 
 godt planlagt løsning for utvendig solavskjerming - for å bidra til god 
 temperaturkontroll. 
 
 I skisseprosjektet er det regnet med følgende ventilasjonsløsning: 
 
36.20 Behovsstyrt, mekanisk ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning  
 
36.21 Forutsetninger: 
 Antatt aktivitetsnivå: 1 met (stillesittende aktivitet). 
 Antatt bekledning: 1.0 clo vinter og 0.5 clo ved sommerforhold (maks. 

 utetemperatur >20 C). 
 
 Belastninger/ventilasjonsbehov for hver sone: 
 Det er forutsatt at hver person avgir ca. 100 W/person (70 W tørr varme) 
 og ca 45 g H2O per time. Luktavgivelse regnes som 1 olf per person – 
 tilsvarende en CO2 - avgivelse i størrelse 0.3 l/min per person. 
 Beregnet luftbehov: 7 l/s per person + 2,0 l/s per m2 (gulvareal). Det 
 forutsettes bruk av godt dokumenterte lavemitterende materialer. 
 Luftmengde for materialbelastning er valgt høyere en det forskriften 
 krever. Dette begrunnes med at brukere (beboere) i stor grad kan 
 møblere boenhetene etter eget ønske. 
 
 Boenheter ventileres med max. ca 200m3/h på dagtid. Luft tilføres i 
 oppholdsrom og trekkes av over bad. Luftmengder anbefales redusert 
 nattestid ved lavere aktivitetsnivå. Luftmengder i alle beboerrom og i 
 fellesstuer behovsstyres med CO2 og temperaturfølere. 
 Toaletter, lager, bk, kopirom, skyllerom, mm regnes som tertiærrom hvor 
 det kun monteres avtrekk som sikrer fjerning av forurensninger. 
 Ventilasjonsluften dras ved overstrømning fra korridorer. 
 Fellesarealer ventileres etter tidsstyring og reduseres til 
 minimumsventilasjon nattestid. Møterom behovsstyres etter bruk.  
 
36.22 Beskrivelse av ventilasjonssystemet som er tatt med i budsjettet: 
 Tilluftssiden: 
 Uteluft tas inn fra nordsiden av bygget på høyeste nivå. Luftinntaket 
 plasseres på taket med oppbygg hvor rister plasseres. I 
 ventilasjonsrommet plasseres en snø-/regnfeller som skal hindre 
 fuktinntrengning. Uteluften føres ned til ventilasjonsrommet i kjeller via 
 bygningsmessig vertikal sjakt. 
 Luftfordelingssystemet i kjeller utstyres med stengespjeld, roterende 
 varmegjenvinner med temp.virkningsgrad fra 80% til 85%, finfilter, 
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 frekvensstyrt vifter, ettervarmebatteri og kjølebatteri.  
 
 I tillegg er det regnet med at toalettrom, bøttekott, kjøkkenhetter, 
 tørkeskap, lager mm utstyres med konstant avtrekksluftmengde. 
 
36.23 Romoppvarming 
 Romoppvarming må planlegges slik at den samarbeider med den 
 foreslåtte ventilasjonsløsning. 
 Effektiv solavskjerming og begrensning av interne varmelaster er helt 
 avgjørende for å oppnå tilfredsstillende termisk komfort og lavest mulig 
 energikostnader. 
 
6.24 Garasjeventilasjon 
 Det er regnet med å benytte et enkelt avtrekkssystem styrt av CO2 føler, 
 alternativt et lite aggregat med roterende varmegjenvinner. 
 
 
56.00 AUTOMATIKKANLEGG  
 Tavle for VVS-anleggene er forutsatt plassert i teknisk rom på tak. Ved 
 valg av utstyr og i forbindelse med programmering av utstyret skal det 
 vektlegges gode EOS (energioppfølgingssystemer) rutiner. 
 
           Det er i budsjettet regnet med et komplett automatikkanlegg (automatikk 
 tavle med undersentral) for de VVS-tekniske systemene.  
 Anlegget skal overvåkes fra en terminal (SD anlegg) i henhold til 
 kommunens  retningslinjer.   
 Alle parametere, tider, verdier, alarmer og systemfunksjoner for vvs 
 anleggene skal også kunne styres/endres/avleses fra display i fronten av 
 automatikktavlen. Uret i tavlen skal ha 24 timers klokke og kalender. 
 Kalenderen skal følge hele anleggets levetid. Fronten på tavlen skal ha 
 systemskjema og diodeindikering for drift, alarm, vendere/brytere for 
 på/av, reset av alarmer etc. og i tillegg Auto/man/O - vendere for alle 
 motorer og frekvensomformere. 
           Alle pumper og frekvensomformere skal ha servicebryter med 
 tilbakemelding til undersentralen for status på bryter og feilmelding. 
 Alt utstyr skal være i robust utførelse, egnet for å tåle store ytre 
 belastninger. 
 
 Det er regnet med en felles utetemperaturføler for hvert bygg og denne 
 benyttes i forbindelse med regulering av VVS-anleggene. 
 Utetemperaturføler plasseres slik at den ikke påvirkes av sollys eller 
 andre parametere som påvirker målingen, dette for at man skal kunne få 
 et reelt bilde av utetemperaturen. 
 Radiatorene utstyres med motorstyrte ventiler som plasseres i låsbart 
 skap.  
 Styringen av ventilasjonsanlegget baserer seg på VAV, temperatur, tid. 
 I de rom med gulvvarme skal det benyttes termostater som er justerbare i 

  området 21C  5C. Disse kan være LONMark komponenter som går på 
 BUS. 
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 På tur- og retursiden av alle varmesløyfene skal det benyttes   
 temperaturfølere. Reguleringen av sløyfene gjøres iht. temp. krav.  
 Det monteres røykdetektor i turkanalen, diff. trykk målinger over filtre, til- 
 og fraluft temperaturfølere og ellers skal instrumentering være slik at alle 
 krav kan overholdes. 
 
 
73.0 SANITÆRANLEGG UTVENDIG 
 Eksisterende 125 mm vannledning krysser Bygg B1 og må legges om 
 med ny trace rundt bygningen. 
 Likeledes må overvannsledning fra 57 Bygget legges om og 
 stikkledninger til Bofellesskapsbygningene saneres. 
 Det er regnet med at VA ledninger til bygget blir tilkoblet 200 
 overvannsledning og 160 spillvannsledning vest for Bygg B1. 
 Vanninnlegg for brannslukking og forbruk legges fra ny 125 vannledning 
 som blir plassert mellom eks. 77 bygget og Bygg A1. 
 Parkeringsplassen er forutsatt avvannet til kummer, men det bør 
 tilrettelegges for lokal infiltrering til grunnen. 
 Det er regnet med 1 stk. ny brannkum, 3 stk. nye vannkummer, 5 stk. 
 stakekummer for ovv samt 2 stk. stakekummer for spillvann. 
 Det er også regnet med 1 stk. drenskum og drensrør. 
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Budsjett Bygg B1 
 
31.00 Sanitæranlegg innvendig     kr.    7 100 000,-    
 
32.00 Varmeanlegg eksklusiv energisentralen   kr.    5 200 000,-   
 
33.00 Brannslukking      kr.    4 550 000,- 
             
36.00 Luftbehandlingsanlegg eksklusiv automatikk  kr.    6 700 000,- 
  
37.00 Komfortkjøling      kr.       575 000,-
   
56.00 SD- og Automatiseringsanlegg    kr.    2 200 000,- 
     
73.00 Utvendig sanitæranlegg      kr.    1 550 000,-
     
SUM VVS - anlegg eks. mva.:     kr. 27 875 000,-    
 
  
Bygningsmessige hjelpearbeider anslått   kr._  2 500 000,-        
 
 
Alle kostnader er eksklusive mva.  
 
 
 
 
DRAMMEN 29.05.13 
DAGFINN H. JØRGENSEN A.S. 
RÅDG. INGENIØRER MRIF 
 
 
 
Dagfinn Jørgensen 
(sign.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prosjekt\Modumheimen\skisseprosjektbeskrivels. Bygg B1- Nybygg – 88 plasser 

 



MODUMHEIMEN 

BESKRIVELSE SKISSEROSJEKT 

VVS - ANLEGGENE 
SIDE   VVS  -  1 

 

DAGFINN H JØRGENSEN AS 

RÅDGIVENDE INGENIØRER I VVS OG KLIMATEKNIKK MRIF 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SKISSEPROSJEKT 
 
 

BESKRIVELSE AV 
 

VVS - ANLEGGENE 
 

FOR 
 

MODUMHEIMEN 
 
 

BYGG B2 – OMBYGGING + TILBYGG  
24 + 28 PLASSER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODUMHEIMEN 

BESKRIVELSE SKISSEROSJEKT 

VVS - ANLEGGENE 
SIDE   VVS  -  2 

 

DAGFINN H JØRGENSEN AS 

RÅDGIVENDE INGENIØRER I VVS OG KLIMATEKNIKK MRIF 

3.  VVS - INSTALLASJONER 
 
30.00 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 
 VVS – anleggene i denne beskrivelsen omfatter følgende tekniske 
 installasjoner: 
 -sanitæranlegg innvendig. 
 -sanitæranlegg utvendig. 
 -varmeanlegg. 
 -brannslukkingsanlegg 
 -komfortkjøling 
 -ventilasjons- og luftbehandlingsanlegg. 
 -automatikk- og reguleringsutstyr. 
 
 VVS - anleggene skal utføres med en standard som er 
 overensstemmende med tidligere uttrykt ambisjonsnivå fra tiltakshaver. 
 Det skal legges vekt på løsninger som sikrer: 
 -økonomisk drift - passivhusstandard 
 -godt innemiljø. 
 -rasjonell drift og vedlikehold 
 Det må benyttes bygningsmaterialer som ikke avgir helseskadelige eller 
 irriterende gasser. 
  

 
31.0 SANITÆRANLEGGENE 
31.10 Generelt 
 Eksisterende bygg ble oppført i 1977.  
 I dette byggetrinnet skal den eksisterende bygningen renoveres 
 fullstendig med nye tekniske installasjoner. I tillegg skal bygningen 
 forlenges med et nytt tilbygg. 
 Sanitæranleggene skal utføres i henhold til byggeprogrammet, 
 kommunens krav og i samsvar med normalreglementet for 
 sanitæranlegg.  

I kostnadsoverslaget er det medtatt sanitærutstyr som fremgår av 
arkitekttegningene, byggeprogrammet og etterfølgende beskrivelse.  

 
31.20 Sanitæranlegg innvendig 

Nye vann og avløpsledninger utenfor tilfluktsrommet må tilknyttes 
eksisterende bunnledninger i kjellergulv. 
Alle bunnledninger må kontrolleres med kamera for å avdekke eventuelle 
svakheter. 
Sanitærutstyr over tilfluktsrommet må føres gjennom dekket og vegg 
med gasstette konstruksjoner. Løsningen må avklares med Sivilforsvaret. 

 Avløpsledninger for tilbygget må føres utvendig pga tilfluktsrommet. 
 Alternativt må avløp fra kjelleretasjen pumpes. 
 Vannledninger til utstyr legges hovedsakelig skjult i nedforinger/vegger 
 med rør i rør-system fra fordelerskap. Hovedføringer legges av kobberrør 
 over nedforinger. 

Varmtvannsledninger utstyres med selvregulerende varmekabel (kabel 
 tas med av el.), alternativt med separat sirkulasjonsledning og pumpe. 
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I budsjettsammenheng er det forutsatt sanitærutstyr av vanlig god kvalitet  
Det er regnet med veggmonterte klosetter med innbyggingssisterne. 
Alle HC - WC utstyres med nedfellbare armlener. 
Alle HC servanter er forutsatt utstyrt med justerbare bærejern.  
Servantene utstyres med enhånds blandebatterier med lang hendel og 

 temperatursperre.  
I kjøkken og skyllerom skal det benyttes berøringsfrie batterier 

 (elektroniske) på servantene.  
Det monteres avstengningsventiler på koblingsledningene til utstyret.   
Utslagsvasker og kummer leveres i helpresset rustfritt stål. Utslagsvasker 
utstyres med bøtterist. 
I tillegg er det regnet med sluk, brannskap, slangekraner.  
Avløpsrør innvendig over grunnen legges av støpejernsrør. 

 Bygget utstyres med slangekran på hver fasade. 
 Det er regnet med nytt avvanningsanlegg for taket. Det er forutsatt å 
 benytte el.kabel rundt og i slukene med ice control system 
 
31.30 Bad for beboere 

Baderommet er forutsatt utstyrt med vegghengte klosetter med 
innbyggingssisterne som monteres i en innkassing på veggen.  
På innkassingen monteres standard oppfellbare armstøtter. 
Termostatstyrt dusjbatteri som er utstyrt med trykkregulering. Som 
dusjgarnityr er forutsatt slange/dusjhode med justerbart feste i 
veggholder.  
Det er regnet med HC servanter med justerbare bærejern.  
Alle servanter utstyres med enhånds blandebatterier med lang hendel og 

 temperatursperre.  
  
31.30 Bad/velvære 

Det er regnet med 1 stk. heve- senkekar i glassfiberforsterket polyester i 
 hver etasje. 

Lengde 220 cm og utstyrt med mobilløfter, vanlig bad, hydromassasje, 
 digital  justering av både badevanns- og dusjvanntemperaturen, 
 elektronisk overvåking av vanntemperaturen, berøringsknapper for 
 styring av funksjoner, tredobbelt skåldningsbeskyttelse, blandebatteri 
 som kompenserer for trykk og temp.endringer,nedsenkfunksjon ved 
 strømbrudd, automatisk desinfisering av hydromassasje, ekstra 
 dusjhåndtak, selvåpnende avløpspropp, behandlingsslange for 
 hydromassasje.  

Det er i tillegg regnet med at det skal installeres servant og vegghengt 
klosett som spesifisert for beboerrom. 
Rommet utstyres med sluk og slangekran. 
 

31.40 Skyllerom 
Det er regnet med 1 stk. skyllerom i hver etasje. 
I urent skyllerom er det tatt med følgende utstyr:: 

 -1 stk. dekontaminator/bekkenspyler 
-1 stk. gjennomstikkskap. 
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-1 stk. Servant (560 x 430 mm) med elektronisk batteri 
-1 stk. sluk 
-1 stk. slangekran 

 -Instrumentvaskemaskin. 
  -Rustfri kum i rustfritt beslag. Rustfrie hyller under benken. 

-Rustfri utslagsvask. 
-12 kg vaskemaskin 
I rent skyllerom er det tatt med 1 stk. servant med elektronisk 

 blandebatteri. 
 

31.50 Rengjøring / bøttekott 
I budsjettet har vi tatt med følgende utstyr: 
-1 stk. Utslagsvask i hver etasje. 
-Sluk og slangekran 

 
31.60 Avdelingskjøkken 

 Det er regnet med tilknytning av vann- og avløpsledninger samt 
 blandebatteri til benker levert av annen entreprise. 

 I tillegg er det tatt med servant med berøringsfritt blandebatteri 
 (elektronisk)  samt oppvaskmaskin. 
 
31.70 Varmtvannsberedere 

Varmtvann leveres fra energisentralen. Se eget kap. og beskrivelse for 
energisentralen. 
Det er regnet med separate kurser for hettvann og  temperert 

 forbruksvann. 
 
 

3.32.00 VARMEANLEGGENE 
3.32.10 Generelt 
 Tilbygget er forutsatt oppført etter NS3071 (Passivhusstandard).  
 77 bygget skal ombygges til TEK 10 standard. 
 
3.32.20 Varmeanlegg  
 Det er forutsatt at varmeanlegget blir tilkoblet separat varmekurs fra 
 energisentralen via kjellerrom til 77 bygget og tilbygget. 
 Det er regnet med et lavtemperatursystem i hele varmeanlegget. 
 I skisseprosjektet er det forutsatt at varmeanlegget dimensjoneres for 55 
 – 35 gr. C. 
 Da det ikke er mulig å legge gulvvarme i eksisterende bygg er det regnet 
 med at alle rom med varmebehov oppvarmes ved hjelp av radiatorer 
 plassert under vinduer eller vegg.(avhengig av vinduenes størrelse og u-
 verdier).  
 Alle gamle radiatorer og røranlegg demonteres og transporteres til 
 deponi. 
 I tilbygget installeres el.gulvvarme i dusjrommene (RIE). 
 Romtemperaturen i alle arealer er forutsatt å være maks. +23O C ved 
 dimensjonerende utetemperatur -25 O C.  
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 Varmeanlegget i de enkelte rommene er forutsatt utstyrt med 
 romtermostat og ventil for individuell regulering av romtemperaturen. 
 Det er regnet med energimåling av alle varmekurser til 
 radiatorvarme, ventilasjon og varmt tappevann. 
 
 Det er regnet med at hovedrørføringer i alt vesentlig monteres over 
 himlinger frem til fordelerskap. 
 Fra fordelerskap til radiatorer benyttes rør i rør system. Føringsveier 
 må avklares i forprosjektet, men i hovedsak er det for 77 bygget regnet 
 med føringer over himling og ned til radiatorer. Rør i rør systemet for 
 tilbygget innstøpes i gulv. 
 Alle hovedrør fra energisentralen er regnet med lagt av galvaniserte 
 stålrør. 
 Reguleringsventil og aktuatorer for radiatorer monteres i fordelerskap.   
 
 

33.0 BRANNSLUKKING 
 Alle arealer i eksisterende 1977 bygget og tilbygget skal ifølge 
 brannteknisk rådgiver fullsprinkles. 
 Byggene skal sprinkles med automatisk sprinkleranlegg av våt type. 
 Sprinkleranlegget skal dimensjoneres og utføres i henhold til regler og 
 forskrifter. 
 For øvrig refereres det til tegninger og beskrivelse som er utarbeidet av 
 RIBR. 
 Det skal installeres automatisk sprinkleranlegg i hele bygget. Det skal 
 sprinkles i alle rom og hulrom med mindre de er untatt sprinkling i 
 henhold til FG/CEA-regelverk.  
 Sprinkleranlegget består av alle installasjoner for brannslukning hvor 
 sprinklerprinsippet benyttes, og vann er slukkemiddel. 
 Anlegget skal kobles sammen og forsynes fra offentlig vannledning i 
 henhold til VAV etatens krav. 
 Plassering og antall eksisterende brannkummer må kartlegges. 
 Forholdene må avklares med brannteknisk rådgiver.  
 Det er forutsatt at eksisterende brannkummer kan benyttes. For 
 slokkeinnsats er det nødvendig med 2.500 l/min. fordelt på minst to uttak. 
 All vannforsyning må kunne benyttes uavhengig av årstid. 
 Det må foretas en kapasitetsmåling av tilførselsnettet eller avklare om 
 det foreligger en databeregning fra Modum kommune som kan benyttes. 
 Måle-/ beregningspunktet må tas så nærme bygget som mulig. 
 
 Det er forutsatt montert brannslanger i skap og pulverapparater iht 
 beskrivelse og tegninger fra RIBR. Det er medtatt en ny brannpost/kum 
 for tilkobling til slukkevann. 
 
 

36.00 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 
36.10 Generelt 
 For 77 bygget er det forutsatt å benytte eksisterende ventilasjonsrom på 
 taket.  Imidlertid må bygget løftes noe pga økte luftmengder og høyere 
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 varmegjenvinnere. 
 Tilbygget skal utstyres med nytt ventilasjonsrom plassert på taket.
 Ventilasjonsanleggene skal sikre tilstrekkelig luftkvalitet og skal sammen 
 med varmeanlegget gi best mulig energiutnyttelse. 
 
 For å oppnå et best mulig inneklima bør romtemperatur ligge på 22 til 24 
 gr. C hele året (hvilken temp. som er å foretrekke er avhengig av 
 individuelle forhold, bekledning, aktivitet).  
 Undersøkelse viser at færre personer klager på tørr luft ved lav relativ 

 fuktighet når romtemperaturen er 21-22 C. Når temperaturen øker til 24 

 – 25 C øker omfanget av klager. Dette kan ha sammenheng med 
 emisjoner og svevestøv/partikler i romluften og økende statisk elektrisitet. 
 
 Bygningen er av lett karakter og vil i liten grad bidra til å jevne ut 
 temperatursvingninger over døgnet. Det er derfor særdeles viktig med 
 godt planlagt løsning for utvendig solavskjerming - for å bidra til god 
 temperaturkontroll. 
 
 I skisseprosjektet er det regnet med følgende ventilasjonsløsning: 
 
36.20 Behovsstyrt, mekanisk ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning  
 
36.21 Forutsetninger: 
 Antatt aktivitetsnivå: 1 met (stillesittende aktivitet). 
 Antatt bekledning: 1.0 clo vinter og 0.5 clo ved sommerforhold (maks. 

 utetemperatur >20 C). 
 
 Belastninger/ventilasjonsbehov for hver sone: 
 Det er forutsatt at hver person avgir ca. 100 W/person (70 W tørr varme) 
 og ca 45 g H2O per time. Luktavgivelse regnes som 1 olf per person – 
 tilsvarende en CO2 - avgivelse i størrelse 0.3 l/min per person. 
 Beregnet luftbehov: 7 l/s per person + 2,0 l/s per m2 (gulvareal). Det 
 forutsettes bruk av godt dokumenterte lavemitterende materialer. 
 Luftmengde for materialbelastning er valgt høyere en det forskriften 
 krever. Dette begrunnes med at brukere (beboere) i stor grad kan 
 møblere boenhetene etter eget ønske. 
 
 Boenheter ventileres med max. ca 200m3/h på dagtid. Luft tilføres i 
 oppholdsrom og trekkes av over bad. Luftmengder anbefales redusert 
 nattestid ved lavere aktivitetsnivå. Luftmengder i alle beboerrom og i 
 fellesstuer behovsstyres med CO2 og temperaturfølere. 
 Toaletter, lager, bk, kopirom, skyllerom, mm regnes som tertiærrom hvor 
 det kun monteres avtrekk som sikrer fjerning av forurensninger. 
 Ventilasjonsluften dras ved overstrømning fra korridorer. 
 
 Fellesarealer ventileres etter tidsstyring og reduseres til 
 minimumsventilasjon nattestid. Møterom behovsstyres etter bruk.  
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36.22 Beskrivelse av ventilasjonssystemet som er tatt med i budsjettet: 
 Tilluftssiden: 
 Uteluft tas inn fra nordsiden av bygget. Luftinntaket plasseres i vegg 
 teknisk rom på taket. I ventilasjonsrommet plasseres en snø-/regnfeller 
 som skal hindre fuktinntrengning. Lokal lufthastighet i inntaksristene bør 
 begrenses til ca. 1.5 m/s. På grunn av begrenset høyde i etasjene må 
 tillufts- og avtrekkskanaler føres frem på taket til mange vertikale sjakter 
 og fordeles i nedforet korridor og våtrom/gang.  
 Luftfordelingssystemet i teknisk rom på taket utstyres med stengespjeld, 
 roterende varmegjenvinner med temp.virkningsgrad fra 80% til 85%, 
 finfilter, frekvensstyrt vifter, ettervarmebatteri og kjølebatteri.  
 Det er forutsatt at tilbygget ventileres med separat aggregat plassert i 
 nytt ventilasjonsrom på taket. 
 I tillegg er det regnet med at toalettrom, bøttekott, kjøkkenhetter, 
 tørkeskap, lager mm utstyres med konstant avtrekksluftmengde. 
 
36.23 Romoppvarming 
 Romoppvarming må planlegges slik at den samarbeider med den 
 foreslåtte ventilasjonsløsning. 
 Effektiv solavskjerming og begrensning av interne varmelaster er helt 
 avgjørende for å oppnå tilfredstillende termisk komfort og lavest mulig 
 energikostnader. 
 
 
56.00 AUTOMATIKKANLEGG  
 Tavle for VVS-anleggene er forutsatt plassert i teknisk rom på tak. Ved 
 valg av utstyr og i forbindelse med programmering av utstyret skal det 
 vektlegges gode EOS (energioppfølgingssystemer) rutiner. 
 
           Det er i budsjettet regnet med et komplett automatikkanlegg (automatikk 
 tavle med undersentral) for de VVS-tekniske systemene.  
 Anlegget skal overvåkes fra en terminal (SD anlegg) i henhold til 
 kommunens  retningslinjer.   
 Alle parametere, tider, verdier, alarmer og systemfunksjoner for vvs 
 anleggene skal også kunne styres/endres/avleses fra display i fronten av 
 automatikktavlen. Uret i tavlen skal ha 24 timers klokke og kalender. 
 Kalenderen skal følge hele anleggets levetid. Fronten på tavlen skal ha 
 systemskjema og diodeindikering for drift, alarm, vendere/brytere for 
 på/av, reset av alarmer etc. og i tillegg Auto/man/O - vendere for alle 
 motorer og frekvensomformere. 
           Alle pumper og frekvensomformere skal ha servicebryter med 
 tilbakemelding til undersentralen for status på bryter og feilmelding. 
 Alt utstyr skal være i robust utførelse, egnet for å tåle store ytre 
 belastninger. 
 
 Det er regnet med en felles utetemperaturføler for hvert bygg og denne 
 benyttes i forbindelse med regulering av VVS-anleggene. 
 Utetemperaturføler plasseres slik at den ikke påvirkes av sollys eller 
 andre parametere som påvirker målingen, dette for at man skal kunne få 
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 et reelt bilde av utetemperaturen. 
 Radiatorene utstyres med motorstyrte ventiler som plasseres i låsbart 
 skap.  
 Styringen av ventilasjonsanlegget baserer seg på VAV, temperatur, tid. 
 I de rom med gulvvarme skal det benyttes termostater som er justerbare i 

  området 21C  5C. Disse kan være LONMark komponenter som går på 
 BUS. 
 På tur- og retursiden av alle varmesløyfene skal det benyttes   
 temperaturfølere. Reguleringen av sløyfene gjøres iht. temp. krav.  
 Det monteres røykdetektor i turkanalen, diff. trykk målinger over filtre, til- 
 og fraluft temperaturfølere og ellers skal instrumentering være slik at alle 
 krav kan overholdes. 
 
 
73.0 SANITÆRANLEGG UTVENDIG 
 Det er kun regnet med at avløpsledninger fra tilbygget blir ført utvendig til 
 eksisterende avløpsledninger i 77 bygget. 
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Generelt: 
I forbindelse med ombygging, samt nybygg ved Modumheimen skal 
energisentralen utvides og moderniseres. Eksisterende energisentral har i dag  
en oljekjele på  500 kW, elektrokjele på  592 kW, samt en gasskjel på ca 120 
kW. Gassforsyningen kommer fra et nedlagt avfallsdeponi i nærområdet. 
Tilgjengelig gass varierer og ligger normalt i størrelsesorden 50kW til 120kW. 
Anlegget eies av kommunen og det skal prioriteres å benytte all tilgjengelig 
gass før annen energikilde tas i bruk. 
 
Energisentral er plassert i kjeller på eksisterende 57-bygg.  
 

I skisseprosjektet er det regnet med nyinstallasjon av en varmepumpeløsning 
med bergvarme fra energibrønner som energikilde.  
I kostnadsberegningen er det medtatt 4 stk varmepumper med kapasitet på 
tilsammen 350kW, samt boring av 30 stk. Energibrønner av 300 meter dybde. 
  
Kostnadsoverslag tar høyde for at brønner kan bores på eiendommen 
som vist på situasjonskart fra kommunen datert 20/6 – 2012.  
 
Vurdering av energiuttak er gjort med bakgrunn i eksisterende installasjoner i 
kommunen og erfaringer fra anlegget ved kommunehuset. Det må i eventuelt 
forprosjekt/detaljprosjekt prøvebores og foretas en responstest for å vurdere at 
beregnet tilgjengelig energiuttak er riktig. 
 
Eksisterende olje, gass og el. Kjeler beholdes i anlegget, men styringsprinsipp 
enders, slik at oljekjelen i hovedsak står som backupløsning. Varmerpumper er 
forutsatt plassert i eksisterende varmesentral. 
 
Inntransport av varmepumper forutsettes via eksisterende luker i overdekket 
areal mellom 57 og 77 bygget. 
 
Energisentralen er beregnet til å dekke energibehovet til transmisjon, 
infiltrasjon, ventilasjon, samt oppvarming av varmt forbruksvann. 
 
Effektbehov: 
Antatt maksimalt effektbehov vil være i størrelsesorden 650-750kw, avhengig 
av om det velges passivhusstandard for nybygg, tiltak i 77-bygget, omfang av 
elektriske varmekabler, samt graden av VAV-styring for ventilasjon. Endelig 
beregning tas i forprosjekt/detaljprosjekteringsfasen. 
 
Det er ved dimensjonering av energisentral tatt høyde for at nybygg oppføres i 
henhold til NS3701, og at effektbehov for nybygg ligger under 10W/m2 for 
transmisjon og infiltrasjonstap. 
 
Ved å redusere standard til TEK10 antas det at det totale effektbehovet vil øke 
med ca 75kW (byggetrinn A1). Dette vil medføre behov for økt kapasitet i 
energisentralen, samt utvidelse av brønnpark/VP-løsning. 
 
(Det ligger ett ytterligere reduksjonspotensial i å utføre enøktiltak for 57-bygget). 
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Oppgradering/modernisering av eksisterende anlegg: 
 
Alle pumper i anlegget vil etter ombygging være regulerbare. Eksisterende 
hovedpumper erstattes med nye frekvensregulerte pumper. Anlegget bygges 
om til delvis mengderegulering, men med en viss temperaturregulering for å 
tilpasse anlegget bedre til varmepumpedrift, samt for å unngå unødvendig 
varmetap i anlegget ved høy utetemperatur.  
 
Anlegget kjøres i dag med høy temperatur og høy konstant vannmengde. Dette 
medfører stort varmetap og unødvendig høy kostnad til pumpedrift.  
 
Det er medregnet, og forutsatt, oppgradering av nødvendige automatikk-
komponenter, samt installasjon av komplett SD-anlegg for å sikre best mulig 
drifts- og styringskontroll. 
 
Alt nytt utstyr i anlegget dimensjoneres for lav temperatur. 
 
Det vil etter ombygging fortsatt gjenstå endel utstyr i anlegget som er 
dimensjonert for HT (57-bygget, høytemperatur 80-60). Det legges derfor opp til 
å dele anlegget inn i flere fordelingsstokker med ulike temperaturer. 
 
Det er i skisseprosjektet vurdert ytterligere alternativer i tillegg til VP. Blant 
annet utskifting av oljekjel til fordel for en biobrensel/pellets/flis-løsning. Da 
VP/Gass vil kunne dekke det vesentlige (+90%) av energibehovet over året, 
syntes det ikke riktig å anbefale en slik løsning på dette tidspunkt. Anlegget vil 
bli komplisert og vanskelig å drifte optimalt. Dersom gassforsyning fra 
avfallsanlegget skulle avta over tid, bør det vurderes å gå inn med en ny løsning 
som erstatning for denne – som i tillegg vil gi rom for å fjerne 
oljefyringsanlegget. 
 
 
Forenklet forklaring av prinsipp for varme: 
Sekvens: 
Gass, VP, El. Oljekjelen blir i utgangspunktet stående som ren backup-løsning, 
men kan om ønskelig benyttes som alternativ til El.  
(Behov for å beholde oljekjelen som backup avklares i 
forprosjekt/detaljprosjekt). 
 
Gasskjel vil alltid ligge inne med første prioritet i sekvensen. Gass vil i 
hovedsak kunne dekke behov for varmt tappevann året rundt.  
 
VP (Varmepumpe(r)) starter ved fallende turtemperatur ut fra gasskjel. For å 
sikre best mulig driftsforhold for varmepumpen vil temperatur i 
akkumulatortanker for tappevann settes noe variabel. Dette for å sikre 
nødvendig driftstid for varmepumpe, og derved hindre for mange unødvendige 
start/stopp. 
 
Elkjel legger inn ved gitt temperatursettpunkt på utgående kurs ved full 
varmepumpedrift, eller ved driftsstans/feil på varmepumpe. 
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Oljekjele er ikke tenkt medtatt i sekvensen, men automatiseres og settes opp i 
SD-anlegget. Kjelen kan da enkelt settes opp som alternativ spisslastkjele, eller 
legges inn i sekvensen før, eller etter, elkjelen, avhengig av tilgjengelighet og 
pris/energitilgang. 
 
Prinsipp kjøling: 
Alle nye ventilasjonsaggregat utstyres med kjølebatteri. Kjølevann tas ut fra 
energibrønner som ren frikjøling. Tilgjengelig temperatur vil kunne variere noe 
gjennom sesongen. Kjølebatterier dimensjoneres for 10 – 15 grader. Dersom 
høy utetemperatur – og økende temperatur i brønner, fører til 
kapasitetsproblemer ved bruk av ren frikjøling – startes varmepumpe for 
produksjon av isvann. Varmeproduksjonen går da til forvarming av tappevann 
(Gasskjel stenges).  
 
Varmt tappevann: 
Det installeres ny tappevannsveksler til forvarming av varmt forbruksvann. Dette 
for å øke kapasiteten i anlegget, samt redusere returtemperatur i 
varmeanlegget sommerstid. Tiltaket er nødvendig for å tilpasse systemet til 
varmepumpedrift. 
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Budsjett Energisentral 
 
32.00 Energibrønner komplett inkl. grunnarbeider.  kr.  4 320 000,-    
 
32.10 Varmepumpesystem med 4 stk. varmepumper inkl.  
  pumpeløsninger.      kr.     600 000,-  
             
32.20 Ombygging av energisentralen. Varme- og system 
 For varmt forbruksvann     kr.   1 000 000,- 
  
37.00 Kjøleanlegg i energisentralen. Nye samlestokk er, 
 pumper, vekslere mm.     kr.   1 200 000,-  
  
56.00 SD- og automatiseringsanlegg inkl. nye tavler  kr.      500 000,-    
     
 
 SUM VVS - anlegg eks. mva.:    kr.   7 620 000,- 
 
  
 
 
Bygningsmessige hjelpearbeider for teknisk rom anslått til  kr.       200 000,- 
 
 
Alle kostnader er eksklusive mva.  
 
 
 
 
 
DRAMMEN 29.05.13 
DAGFINN H. JØRGENSEN A.S. 
RÅDG. INGENIØRER MRIF 
 
 
 
Dagfinn Jørgensen 
(sign.) 
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33.00  SPRINKLERANLEGG 
33.10 Generelt: 
 I forbindelse med ombygging av Modumheimen må det avklares behov 
 for sprinkling av eksisterende 57-bygg. Fullsprinkling av bygningen vil 
 føre til omfattende arbeider i alle arealer i bygget.  Driften bør derfor 
 stenges ned i perioden arbeidene pågår. Kostnadsoverslag legger til 
 grunn at arealene er tomme og disponible for entreprenøren til normale 
 arbeidstider.  
 
33.20 Seksjonering mot 77-bygget 
 Det må utredes om seksjonering kan være et alternativ til sprinkling av 
 bygget (57) dersom en renovering av bygningen ligger nært forestående. 
 Det kan syntes fornuftig å foreta sprinkling ved en eventuell senere 
 oppgradering av bygningen. 
 
33.30 Sprinkleranlegg 
 Bygningens sprinklede areal vil være ca 3000m2. Ved en åpen løsning 
 bør bygget kunne sprinkles for ca 375kr/m2 ekskl. bygningsmessige 
 arbeider, arbeider ved flytting av lysarmaturer, mm. All rørføringer blir 
 ved en slik løsning liggende synlig i korridorer og ut i arealer. Løsningen 
 er ikke optimal, og fremtidig plan for bygningen må avklares før en slik 
 løsning kan anbefales. 
 
 Åpen løsning:   kr. 1.125.000,-  
 Bygningsmessige arb:  kr.    115.000,- 
           El. arbeider, mm.  kr.    150.000,- 
 Sum åpen løsning:  kr. 1.390.000,- 
 
 Ved en skjult løsning, blir det betydelige himlingsarbeider, mm. 
 Kostnaden er vanskelig å beregne. Det er viktig å merke seg at en skjult 
 løsning med stor sannsynlighet vil utløse ytterligere  uforutsette arbeider. 
 Eksempelvis behov for nye himlinger, ny/endret belysning, mm.  
 
 Anslag: kr. 2.000.000,- 
 
 Dersom sprinkling skal gjennomføres vil det antakelig være fornuftig å gå 
 for en mellomløsning der deler av anlegget legges skjult, slik at 
 skjemmende rørføringer, mm. legges over himlinger, eller kasses inn. 
 Detaljer må avklares i forprosjekt/detaljprosjekt. 
 
 
32.00 VARMEANLEGG 
 I forbindelse med ombygging av 1. etasje må radiatorer demonteres og 
 nye installeres på innervegger. 
 I budsjettet er det regnet med 5 stk. nye radiatorer. 
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36.00 VENTILASJONSANLEGG 
 For å bedre på inneklima i enkelte rom som Dagsenter, Frisør, Fotpleie, 
 Kantine, vaktmester i 57 bygget er det tatt med 6 stk. romaggregater som 
 kan monteres direkte i hvert enkelt rom. 
 Romaggregatene er utstyrt med frekvensstyrte vifter, filter, varmebatteri 
 og roterende varmegjenvinner.  
 
36.10 Budsjett romaggregater 
 
 6 stk. romaggregater a kr. 75.000,- = kr. 450.000,- 
  
 
37.00 KJØLEANLEGG 
 Det er regnet med å installere nytt kjøleanlegg i eksisterende bårerom. 
 Det er medtatt ett kjøleanlegg for direkte ekspansjon (splitt system) med 
 ute og innedel. 
 Eksisterende anlegg demonteres og transporteres til godkjent deponi. 
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BUDSJETT SAMMENSTILLING FOR 1957 BYGGET (A3) 
 
32.00 Varmeanlegg. Nye radiatorer  .  kr.      60 000,-    
 
33.00 Sprinkleranlegg      kr.  1 390 000,- 
 
36.00 Romaggregater      kr.     450 000,-
  
37.00 Kjøleanlegg for bårerom      kr.       80 000,-  
  
    
 SUM VVS - anlegg eks. mva.:    kr.   1 980 000,- 
 
  
 
Bygningsmessige hjelpearbeider for teknisk rom anslått til  kr.       200 000,- 
 
 
Alle kostnader er eksklusive mva.  
 
 
DRAMMEN 29.05.13 
DAGFINN H. JØRGENSEN A.S. 
RÅDG. INGENIØRER MRIF 
 
 
 
 Dagfinn Jørgensen 
 (sign.) 
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ORIENTERING 

 

Kostnadsantagelse er basert på opplysninger og underlag mottatt av Arkitektgruppen 

Drammen v/ Harald Haraldsen, befaring møte med byggherre representert av Harald Silseth 

og generell erfaringer med tilsvarende bygg. 

Kostnadsantagelse er beregnet ved hjelp av kalkylenøkkel fra Holteprosjekt og erfaringstall 

fra andre prosjekt. Beregnet med nøyaktighet i henhold til Holteprosjekt utredning og 

kostnadsantagelse.  

Følgende areal er lagt til grunn for kalkyle. 

BYGG AREAL ETASJER    

Bygg A1 Ca 6900  6     

Bygg B1 Ca 6900  6     

Bygg B2 Ca 3300 3     

Bygg A2 Ca 2400 3     

Bygg A4  Ca 4418 4     

Bygg A3/B3 Ikke medregnet 0    

Energisentral      

E-verk      

Utomhus       

For bygg A2 og B2 er det basert på total renovering dvs. demontering av eksisterende 

elektroanlegg og komplett gjenoppbygging av det elektrotekniske anlegget.    

Installasjon er beregnet med normal standard for elektroanlegg 

Beskrivelsen nedenfor gir en oversikt over medregnede anleggsdeler for elektro.  

 

40 Elkraft  
 

41 Basisinstallasjoner for elkraft 

 

Kabelbroer over himling og vertikale føringsveier i kabelsjakter. I tekniske rom er det 

medregnet føringer til alle tekniske komponenter.  

Kontor med horisontale og vertikale kanaler med plass til elkraft og teletekniske uttak.  

Røranlegg for innføring av tele/data, strømtilførsel til hovedfordeler, og evt. tv -signaler.  

Føringsveier som røranlegg til skjult anlegg eller røranlegg til utomhus er medregnet under 

andre kapitler. 

 

Jordingsanlegg internt i alle bygge iht. gjeldende lover og forskrifter, omfatter jordleder, 

jordskinner, ekvipotensialforbindelser, utjevningsforbindelser. For nybygg er det i tillegg 

medregnet jordelektrode og hovedjordleder basert på ringelektrode med maskenett. 
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Det er ikke medregnet kostnader for eget lynvern- anlegg, men det er medregnet 

overspenningsvern i hovedfordeler og mellomvern i underfordelinger medregnet i annet 

kapittel. 

 

Det er medregnet kostnader for gulvbokser for møterom. Ellers er det ikke medregnet 

kostnader for andre uttakssentraler som grenstaver, uttakspaneler, eller andre 

installasjonskanaler med integrert installasjon som f.eks. sykeromskanaler.  

 

42 Høyspent forsyning 

 

Bygg B1/A1 kolliderer med eksisterende nettstasjon NSM 0390. Det er i samarbeid med 

energileverandør Midnett Buskerud AS medregnet kostnader for flytting av eksisterende 

nettstasjoner inkl. skjøting av kabler osv. 

Etter samtal/korrespondanse med Midnett Buskerud AS og gjennomgang av effektforbruk for 

modumheimen sykehjem antas det på dette tidspunkt å være kapasitet på eksisterende 

nettstasjon til oppgraderinga av eksisterende bygningsmasse inkl. utvidelse av bygg B1 og ny 

Energisentral.  

Det er medregnet kostnader for nye stigekabler til en eksisterende hovedfordeling i 

eksisterende bygg.     

  

For nybygg A1/B1 og evt. A2 er det medregnet kostnader for ny utvendig nettstasjon det er 

også medregnet kostnader for inntakskabler. 

 

Bilde nedenfor viser dagens situasjon.  
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43 Lavspent forsyning 

 

Det etableres hovedfordeling i bygg A1/B1 som evt. blir felles for A1 og A4. 

Hovedfordeling med avganger til alle underfordelinger og driftstekniske - anlegg. 

 

For eksisterende bygg etableres en ny hovedfordeling med avganger til underfordelinger og 

driftstekniske fordelinger for bygg A2/B2 og avganger for fremtidig ombygging av A3/B3. 

Det legges midlertidig forbindelse til eksisterende hovedfordeling fra eksisterende fordeling 

for provisorisk forsyning til bygg A3/B3.  

Eventuelle arbeider ifm. hovedfordeling kjøkken/vaskeri er ikke medregnet. 
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Det er medregnet kostnader for stigekabler til alle underfordelinger for alminnelig 

forbruk  

Det er medregnet kostnader for en underfordeling pr. etasje til forsyning av kurser til 

alminnelig forbruk. Det er medregnet kursopplegg til alminnelig forbruk som lys, 

stikkontakter, el-varme, og normalt utstyr som forventes å finne i denne type bygg.  

 

Det er medregnet kostnader for stigekabler til alle driftstekniske – anlegg som heis*1, 

ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg. (kun for B2/A2)     

For driftstekniskanlegg er det medregnet komplett kabling og tilkobling av alle komponenter 

levert av annen entreprenør. Omfatter anlegg som pumper, ventiler, føler/givere, vav styring 

osv. Omfatter også kursopplegg til solavskjerming*2  

 

1*Heis er ikke medregnet i kalkyle, heller ikke evt. UPS-kraft for brannheis.        

2*Kun kursopplegg, system for solavskjerming er ikke medregnet.  

 

44 Lys 
 

Det er medregnet komplett belysningsanlegg.  

Det legges vekt på investering og driftsøkonomi ved valg av løsninger. 

 

Belysningsanlegget skal bidra til å heve kvaliteten på innemiljøet.  

 

Krav til belysningsstyrker er i henhold til anbefalinger fra Lyskultur. Oppgitte verdier 

refereres til bruksverdier.  
 

Utstyr skal tilfredsstille miljøkravene for lett industri/husholdning i hht. NEK-EN-50082. 

(Immunitet) og NEK-EN -50081 (Utstråling) med henvisninger. 

 

I enkelte områder skal utstyret tilfredsstille miljøkrav for industri i hht. NEK-EN-50082 

(immunitet) og for lett industri/husholdning iht. NEK-EN-50081 (utstråling) med 

henvisninger. Belysningsanleggene tilrettelegges med hensyn på enklest mulig 

tilgjengelighet, uten at dette går på bekostning av krav til lystekniske kvaliteter. Antall 

varianter av belysningsarmaturer og lyskilder tilstrebes og holdes lavt. 

 

Som lyskilder benyttes i hovedsak T5 lysrør, kompaktlysrør, metallhalogen og LED der det er 

formålstjenlig. 

Det benyttes elektronisk forkoblingsutstyr på alle armaturer. Elektronikk bør være ihht. 

høyeste Celma klassifisering med minimum levetid på 75000t.  

 

For beboerarealer vil det vektlegges et trygt preg på belysningen. Eldre er følsomme for 

blending, så det vil legges vekt på blending / sløringsluminanser i belysningsanlegget. For 

ekstra skjermet enhet tilpasses armaturer mot vandalsikkert. 

Det vil legges vekt på å skape gode sanseområder for beboere. 

 

Det er medregnet komplett lysstyringsanlegg i basert på DALI og KNX. Bevegelsesfølere 

lysdemping og mulig for sentral styring og komplett adresserbart system for inndeling i 

grupper og ulikelys scenarier hvor dette er formålstjenlig.  
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Nødlysanleggene omfatter ledelys, markeringslys i overensstemmelse med offentlige 

krav, samt brannteknisk notat for prosjektet. 

Drift- og feilsignal overføres til SD-anlegg. 

 

Ledelysene vil være bestykket med LED. 

 

Alle rømningsveier, utganger og nødutganger markeres med skilt med lys og piktogram. 

Markeringslysene vil være bestykket med LED. 

 

45 Elvarme 

 

Varmekabler i all bad for beboere og garderober for personell. 

Varmekabel i taknedløp for nybygg 

 

Det er ikke medregnet system for snøsmelteanlegg.   

Det er ikke medregnet luftport ved inngangsdør. 

  

46 Reservekraft 

 

Det etableres reservestrøms aggregat antatt 200KVA for bygg A1/B1 og 160KVA for bygg 

A2/B2. Bygg A1 forsyner bygg A4 med reservekraft.   

Det legges egne stigekabler til egne etasjefordelere for prioritertkraft i alle etasjer. Fra 

etasjefordeler legges kursopplegg til prioriterte kurser som lys og stikk osv.  

 

Det er ikke medregnet UPS-anlegg.  

  

50 Tele 
 

52 Integrert kommunikasjon 

 

Det er medregnet komplett spredenett for telefon og data til kontor og andre arbeidsplasser og 

beboerrom samt til trådløse basestasjoner. Basestasjoner er ikke medregnet.   

Det er medregnet en etasjefordeler pr. beboelsesplan med fiber fra hovedsentral.  Fra 

etasjefordeler legges fiber ut til hver boenhet som termineres i fordeler over dør e.l.  Øvrig 

komponenter i anlegget vil tilfredsstille kategori 6 UTP, og den ferdige installasjonen vil 

tilfredsstille sambandsklasse Ea. Det benyttes uskjermet kabel, terminert på RJ45 i begge 

ender. 

 

53 Telefoni personsøking 

 

Det er medregnet kursopplegg for basestasjoner basert på DECT. Aktivt utstyr må ivaretas av 

bruker. 

 

54 Alarm og signalsystemer 

 

Følgende anlegg er medregnet: 

 

Brannvarsling avhengig av areal og funksjon vil det bli benyttet røykdetektorer og 

aspirasjonsdeteksjon. Varslingen vil i hovedsak bli akustisk med talevarsling, men i tillegg 
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optisk varsling. PC-basert presentasjonssystem. Alarm med overføring direkte til 

godkjent mottakssentral 

 

Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm. 

Det er medregnet adgangskontroll ifm. dører til personalrom, tekniskerom, dører i skallet, 

skjermet avdeling og lignende dører.  

Det medtas opplegg for trådløs overfallsalarm med stedsanvisning i vakt. 

 

Pasientsignal utstyr for anrop, tilstedemarkering, anropsanvisning, vaktroms apparat og 

alarm.  

 

55 Lyd og bildesystemer 

 

Det er medtatt komplett antenneanlegg fro beboerrom og sosialrom 

Det er også medregnet kabling for teleslynger is store oppholdsrom og enkelte beboerrom- 

 

56 Automatisering 

 

Komplett kabling og oppkobling av system for sentral driftskontroll  

Komplett KNX styringssystem for styring av lys, el-varme, solavskjerming der dette er 

formålstjenlig. 

Komplett oppkobling av dørautomatikk. Dørautomatikk er ikke medregnet.      

 

74 Utendørs elkraft 

 

Det er medregnet følgende utomhusanlegg: 

 

Utendørs lavspent distribusjon 20 pkt. av ca. 3000 Kr pr punkt for stikk eller fastmontert 

elektrisk utstyr  

Utendørsbelysning master, medregnet 20 master av ca. 20 000 Kr pr mast.  

Utendørs effektbelysning, medregnet 20 armaturer av 8000kr pr. punkt   

 

 

   



NS Postnavn SUM 3 SIFFER SUM 2 SIFFER

4 Elkraft forsyning 1 000 000kr               

42 Høyspent forsyning 1 000 000

Flytte eksisterende nettstasjoner 500 000                  

Nettstasjon til nytt bygg 400 000                  

Inntakskabler 100 000                  

TOT. SUM ELEKTRO eks mva 1 000 000kr               

NS Postnavn SUM 3 SIFFER SUM 2 SIFFER

0 Prosjektering

74 Utendørs elkraft 620000 620 000kr                   

743 Utendørs lavspent forsyning 60 000                    

744 Utendørs belysning master 400 000                  

Utendørs belysning effekt 160 000                  

TOT. SUM ELEKTRO eks mva 620 000kr                   

NS Postnavn SUM 3 SIFFER SUM 2 SIFFER

40 Elkraft 430 000kr                   

43 Lavspent forsynign 350 000

Varmepumpeanlegg 200 000                  

Transformator til varmepumpe 100 000                  

Automatikk 50 000                    

46 Reservekraft 80 000                        

TOT. SUM ELEKTRO eks mva 430 000kr                   

NS Postnavn SUM 3 SIFFER SUM 2 SIFFER

40 Elkraft 8 651 000kr                

41 Basisinstallasjoner for elkraft 647 000

43 Lavspent forsyning 3 427 000

44 Lys 3 104 000

45 Elvarme 673 000

46 Nødstrøm 800 000

50 Tele 5 084 000kr                

52 Integrert kommunikasjon 815 000

53 Telefoni og personsøk 259 000

54 Alarm og signalsystemer 2 328 000

55 Lyd- og bildesystemer 776 000

56 Automatisering 906 000

TOT. SUM ELEKTRO eks mva 13 735 000kr             

Utendørs elkraft

forsyning strøm. (E-verk)

Energisentral

Bygg  A1



NS Postnavn SUM 3 SIFFER SUM 2 SIFFER

40 Elkraft 3 661 000kr                

41 Basisinstallasjoner for elkraft 252 000

43 Lavspent forsyning 1 336 000

44 Lys 1 210 000

45 Elvarme 263 000

46 Nødstrøm 600 000

50 Tele 1 983 000kr                

52 Integrert kommunikasjon 318 000

53 Telefoni og personsøk 101 000

54 Alarm og signalsystemer 908 000

55 Lyd- og bildesystemer 303 000

56 Automatisering 353 000

TOT. SUM ELEKTRO eks mva 5 644 000kr               

NS Postnavn SUM 3 SIFFER SUM 2 SIFFER

40 Elkraft 4 833 000kr                

41 Basisinstallasjoner for elkraft 382 000

43 Lavspent forsyning 2 022 000

44 Lys 1 832 000

45 Elvarme 397 000

46 Nødstrøm 200 000

50 Tele 3 001 000kr                

52 Integrert kommunikasjon 481 000

53 Telefoni og personsøk 153 000

54 Alarm og signalsystemer 1 374 000

55 Lyd- og bildesystemer 458 000

56 Automatisering 535 000

TOT. SUM ELEKTRO eks mva 7 834 000kr               

Totalt alternativ A 29 263 000kr      

Prosjekteirng 2 926 300kr            

Bygg  A4

Bygg  A2



NS Postnavn SUM 3 SIFFER SUM 2 SIFFER

4 Elkraft forsyning 1 000 000kr                 

42 Høyspent forsyning 1 000 000

Flytte eksisterende nettstasjoner 500 000                  

Nettstasjon til nytt bygg 400 000                  

Inntakskabler 100 000                  

TOT. SUM ELEKTRO eks mva 1 000 000kr                 

NS Postnavn SUM 3 SIFFER SUM 2 SIFFER

0 Prosjektering

74 Utendørs elkraft 620000 620 000kr                    

743 Utendørs lavspent forsyning 60 000                    

744 Utendørs belysning master 400 000                  

Utendørs belysning effekt 160 000                  

TOT. SUM ELEKTRO eks mva 620 000kr                    

NS Postnavn SUM 3 SIFFER SUM 2 SIFFER

40 Elkraft 430 000kr                    

43 Lavspent forsynign 350 000

Varmepumpeanlegg 200 000                  

Transformator til varmepumpe 100 000                  

Utomatikk 50 000                    

46 Reservekraft 80 000                    

TOT. SUM ELEKTRO eks mva 430 000kr                    

NS Postnavn SUM 3 SIFFER SUM 2 SIFFER

40 Elkraft 8 451 000kr                 

41 Basisinstallasjoner for elkraft 647 000

43 Lavspent forsyning 3 427 000

44 Lys 3 104 000

45 Elvarme 673 000

46 Nødstrøm 600 000

50 Tele 5 084 000kr                 

52 Integrert kommunikasjon 815 000

53 Telefoni og personsøk 259 000

54 Alarm og signalsystemer 2 328 000

55 Lyd- og bildesystemer 776 000

56 Automatisering 906 000

TOT. SUM ELEKTRO eks mva 13 535 000kr               

Forsyning strøm. (E-verk)

Utendørs elkraft

Energisentral

Bygg  B1



NS Postnavn SUM 3 SIFFER SUM 2 SIFFER

40 Elkraft 4 809 000kr                 

41 Basisinstallasjoner for elkraft 347 000

43 Lavspent forsyning 1 837 000

44 Lys 1 664 000

45 Elvarme 361 000

46 Nødstrøm 600 000

50 Tele 2 726 000kr                 

52 Integrert kommunikasjon 437 000

53 Telefoni og personsøk 139 000

54 Alarm og signalsystemer 1 248 000

55 Lyd- og bildesystemer 416 000

56 Automatisering 486 000

TOT. SUM ELEKTRO eks mva 7 535 000kr                 

Totalt byggekost elektro alternativ B 23 120 000kr        

Prosjekteirng 2 312 000kr             

Bygg  B2




