
ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT/ 
VARME

INNREDNING

Sklisikre fliser 30x60.
Farge: mørk grå.

Sklisikre fliser 30x30cm på gulv, 
opp og inntrinn trapp inkl. reposer.
Sokkelflis i korridor.

Farge: mørk grå.

Gjelder heiskupé:
flis tilsvarende inngangsparti.

Malt med egnet maling.

Asfalt /Betong.

Krav iht. valgt oppvarmingsløsning.

Egnet for spyling.

INNGANGS-
PARTI

TRAPPEROM

HEISSJAKT
HEISKUPÉ

BØTTEKOTT

BODER

TEKNISK ROM

AVFALLSROM

Sparklet og malt.

Farge: brukket hvit
(NCS S0502-Y).

Kontrastvegg rundt heis.

Hvitmalt og sparklet betong/gips.

Kontrastvegg i inngangsparti.

Etasjenr. malt sjablong ca .1 m.

Gjelder heissjakt:
støvbundet betong eller gips.

Sparklet og malt.

Nettingvegger, i avlukket bodareal.
Tette vegger og dører mot park- 
eringsareal, i betong eller Leca, 
skillevegger i netting. 
Vegger ikke i netting blir malt. 
Farge: hvit.

Støvbundet betong eller pusset 
Leca.

Egnet for spyling.

Sparklet og malt betongelementer 
eventuelt med synlige V-fuger.

Ved gipsplater (sparklet og malt) 
ved nedforet himling. 

Farge brukket hvit
(NCS: S0502-Y).

Malt betong/gips/systemhimling 
og underside trapp i lukket trap-
perom og forrom.

Sparklet og malt.

Malt til dekkende.
Farge: hvit.

Støvbundet betong eller gips
Krav iht. valgt oppvarmingsløsning.

LED spotlights i tak. 

Utvendig ringetablå/porttelefon 
med kamera både fra gateplan og 
fra gårdsplassen, pr oppgang.

1 stk. lyskilde pr. repos LED.
2 stk. lyskilde/lampe i lukket trap-
perom og forrom.
Sesensorer på all belysning. LED.
1 dobbel stikkontakt ved gulv i 
lukket trapperom og forrom.
Gulvvarme i forrom. 
Radiator/panelovn i lukket trappe-
rom. Dersom behov.

El-skap pr. etasje.

Lys i heissjakt, heisstol og ved 
styreskap. 
Stikkontakt i heissjakt.
Downlights i himling heiskupé.

Bryter med LED lampe.

Nødvendig belysning m/sensor.

Tilstrekkelig med lyskilde/lampe
Sensor. LED.
Minimum 2 dobbel stikkontakt.

LED egnet for våte rom.

 
Utslagsvask.

Slangekran og sluk dersom krav.

Kran med slange og sluk.

Varme og ventilasjon iht. for-
skriftskrav.

Varme og ventilasjon iht. for-
skriftskrav.

Varme og ventilasjon iht. for-
skriftskrav.

Avtrekk.

Nødvendig ventilasjon.

Ventilasjon iht. forskriftskrav.

Iht. forskrifter.
Kjøling.

Postkasser. 

Inngangsdør i glass og aluminium. 

Rekkverk i glass og aluminium.

Samtlige dører leveres med glassparti, 
eller åpen på magnet.

Gjelder heiskupé:
speil på sideveggen, håndløper på side- 
eller bakvegg.

Punktbelyst heistablå og etasjeoversikt.
Etasjeangivelse ved stemme og store tall.

Containere iht. kommunale krav.

FELLESANLEGG
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT/ 
VARME

INNREDNING

Asfalt/betong.
Oppmerkede plasser er iht. g jeldende 
krav, min. bredde 2,25cm

Asfalt/betong.

Plasser merkes.

Iht. utomhusplan.

PARKERING PÅ 
TERRENG

GARASJE-
KJELLER & 
NEDKJØRSEL
BOLIG
NÆRING

GÅRDSROM PÅ 
TERRENG/
MIL JØSTASJON

Nummerering ved behov.

Støvbundet hvit. 
Dør med porttelefon fra nærings-
parkering til bolig parkering.

Plassene og bodene merkes med 
leilighetsnummer.

Oppganger merkes med nummer/
bokstav.

Støvbundet og/eller garasje-
himling.

Farge: hvit.

Nødvendig belysning. LED.       

Nødvendig varme i kjørebane.
Tilstrekkelig belysning.
Sessensorer. LED.
Alle plasser blir forberedt for lading 
av El-bil. Uttak/kontakt kan bestil-
les i tilvagsprosessen. 

Porttelefon tilknyttet hovedan-
legget. 

Belysning, iht. utomhusplan/ 
lysdesignplan.       

Gjelder miljøstasjon:
lyskilde og lampe styrt av fotocelle. 
LED. 

 4 utvendige frostfrie slange-
kraner på husfasade. Plas-
seres to på «lokket», en mot 
Nadderudveien og en mot Jens 
Rings vei.

Ventilasjonsanlegg parkeringsan-
legg kjeller kan plasseres i kjeller.

Søyler skal merkes i kontrastfarge.

Nedkast i iht. utomhusplan.
Tak, vegger, benker og sittegrupper iht. 
utomhusplan.
Sykkelparkering. Beplantning og busker 
iht. utomhusplan.

FELLESANLEGG

Generelt
Listverk:  Gulvlister i leilighetene leveres i lakkert eik. Dørlister leveres hvitmalt. Alt listverk leveres med synlige spikerhull. Alternativt leveres stue  
  kjøkken vinduer uten listverk, men med sparklet og malt foring. 

Dører:  Innvendige dører: Kompaktdør. Hvit, glatt med et stort speil. Dørvridere og beslag i metall. Dør mellom gang og stue har glass istedenfor  
  speil. Inngangsdør til leiligheten leveres i hvit slett utførelse.
   
Dører i fellesarealer: Ståldører leveres malt og ferdig overflatebehandlet på begge sider (inkl. karm). 
  Samtlige dører i trappoppgang/mot rømningstrapp leveres med glassparti, eller åpen på magnet iht. forskrifter.

Vinduer:  Innvendig standard hvit. Utvendig tilpasset fasadefarge. 

Låssystem og beslag: Komplett leveranse av låser og beslag på dører og vinduer. FG-godkjente sylinder samt vrider av rustfritt stål på der dette er nødvendig 
  iht. til forsikringsselskaper. Terrassedører i 1. etasje leveres med låssylinder. Låser skal leveres på system med 4 nøkler til hver leilighet, til  
  felles inngangsdører, fellesarealer, postkasser og boder (g jelder kun boder som har systemnøkkel). 
  Bod leveres klar for hengelås eller med systemsylinder avhengig av hvordan boden er bygget og plassering utomhus/i bygget. 

Brann:  Sprinkelsystem i hele bygget iht. forskrifter. 

Elektrisk anlegg: Iht. NEK399.  Målerskap på repo pr. etasje. Skjult anlegg med unntak av installasjoner ved lyd- og brannvegger/himlinger. Sikringsskap  
  med jordfeilautomatsikringer blir plassert i bod eller gang/entré. Det kan forekomme endringer av plassering av el. punkter.  
  Belyst ringeklokke skal plasseres på åpningssiden av døren ved hver leilighet. Ringetablå ved inngang. Utvendig belysning er designet av  
  lysdesigner fra CONSEPT DESIGN. 

Ventilasjonssystem: Leilighetene får balansert ventilasjon fra sentralt ventilasjonsaggregat, med ettervarme fra jordvarme/varmepumpe.
   
Takhøyde:  Generell takhøyde er 2,50 m. Enkelte leiligheter i 5. etg i bygg A og B kan få inntil 2,65 m takhøyde. Det vil bli et tykkere dekke mellom  
  4. og 5. etg. Det tas forbehold om lokale nedforinger og innkassinger.

Oppvarming: Oppvarming fra ventilasjonsanlegg via vannbårent ettervarmebatteri på ventilasjonsanlegget. Gulvvarme i oppholdsrom og bad. Øvrige rom  
  leveres ikke med egen varmekilde.

Renovasjon: Nedkast  i RF stål, type Namdalen eller tilsvarende, for antall fraksjoner iht. kommunale krav. Renovasjon er planlagt med større kon- 
  tainere hentet fra område med varelevering. 

Postkasser: Låsbart postkasseanlegg plasseres i inngangsparti for de enkelte oppgangene.  

Nummer-/skilting: Komplett skilting utvendig av bolignummer. Nummer-/dørskilt til hver inngangsdør monteres på fasade. 

Utomhus:  Det leveres ferdigplen på private utearealer og sådd for øvrig. Planter iht. utomhusplan. 
  Takarealer utenom takterrasser har lavt byggende sedumtak med tykkelse 30-90 mm. 

Varmesentral: Energi fra jordvarme. Borehull i p-kjeller for energi til varmesentralen skal forsyne både NV1 med energi til oppvarming og tappe 
  vann. Det skal være mulig å måle forbruk, i varmesentralen, for forbruk til bolig og næring separat, samt gatevarme.   
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