
 

 

BESKRIVELSE AV ELEKTROARBEIDER I HÅNDVERKEREN 

I forbindelse med at Håndverkerforeningen har besluttet å renovere 1 og 2 etg i våre 
utleielokaler i Vår Frue Strete i Trondheim sentrum, ber vi om pris på ventilasjon og VP 

360 Ventilasjon 
 
Dimensjoneringskriterier  
Dimensjonerende utetemperatur, vinter, (laveste 3-døgnsmiddel-temperatur) for Trondheim 
er – 19 oC. Sommertemperaturer som ikke overskrides med mer enn 50 timer pr. år er 
oppgitt til 22,4 oC tørr og 17,3 oC våt (70 % rel. Fuktighet).  
Prosjektering  
TE er ansvarlig for alt prosjekteringsarbeid for VVS-anleggene, og således for den totale 
funksjon av anleggene. Prosjekteringen skal inneholde nødvendige beregninger som 
dokumenterer at levert anlegg tilfredsstiller de krav som er stilt.  
Kvalitetskontroll  
Byggherren vil kunne foreta kvalitetskontroll i prosjekteringsfase, installasjonsfase og ved 
innregulering, og foreta etterkontroll av inneklima og følge opp funksjonsprøver før 
overlevering. Prinsipielt ønsker man at entreprenørens eget kvalitetssikrings opplegg er av 
en slik kvalitet at byggherrens kontroll kan begrenses til et minimum. Entreprenøren skal føre 
kontroll med alt utstyr som leveres byggeplass vedr. teknisk spesifikasjon, transportskader 
og mangler. Alt skadet utstyr skal straks skiftes ut med nytt slik at dette ikke hindrer 
mekanisk montasje og byggets fremdrift. Alt utstyr og installasjoner som innebygges og 
senere vil bli utilgjengelig for ettersyn skal ferdigkontrollers og prøves før innbygging tillates.  
Dokumentasjon før ferdigbefaring  
1. Innreguleringsprotokoller for ventilasjon og rør  
2. Lydmålinger  
3. Igangkjøringsprotokoll for automatikk  
4. Protokoll for funksjonstester  
5. Drifts- og vedlikeholds instruks  
6. Renhet  
 
Opplæring  
Entreprenøren skal lære opp driftspersonale i drift og vedlikehold av alle anlegg. Byggherren 
bestemmer tidspunkt for opplæringen. 

361 Kanalnett 
Eksisterende kanalnett skal i hovedsak fortsatt benyttes, med unntak av tilpasninger i forhold 
til inntak/avkast og tilknytning til eksisterende kanalnett.  
 
Rensing av eksisterende kanalnett skal medtas i tilbudet. 
 
364 Luftfordeling 
Plan 1: Avtrekksrister erstattes av nye avtrekksrister 
Plan 2: Eksisterende avtrekksventiler skal erstattes av nye avtrekksventiler. 



 Eksisterende tilluftsventiler skal erstattes av nye tilluftsventiler. 
 
365 Luftbehandlingsanlegg  
Det skal skiftes ut 2 balanserte ventilasjonsaggregater til aggregater med minimum 80% 
gjenvinningsgrad.  Det skal leveres ventilasjonsaggregater med roterende varmevekslere, 
integrert automatikk, eksterne styretablåer og ellers av god kvalitet og nordisk produsent. 
 
36.01: 1.000m³/h, elektrisk varmebatteri, eksterntrykk 200Pa, SFP < 1,5 
36.02: 1.000m³/h, elektrisk varmebatteri, eksterntrykk 200Ps, SFP < 1,5 
 
Demontering og deponering av eksisterende aggregater, på en forsvarlig måte, skal inngå i 
tilbudet. 
 
Eksisterende styring i plan en skal videreføres, det skal i tillegg legges til rette for å integrere 
de nye aggregatene på et SD-anlegg (leveres av EL) 
 
Hjelpearbeider i forbindelse med ut-transportering av eksisterende aggregater og inn-
transportering av nye aggregater skal inngå i tilbudet. 
 
366 Isolering 
Inntak og avkastkanaler skal kondensisoleres, eksisterende kondensisolasjon må 
kontrolleres og evt. kompletteres.  
 
367 Merking 
Alle nye installasjoner skal merkes ihht Tverrfaglig Merkesystem 
 
 
368 Igangkjøring, innregulering og protokoll  
Igangkjøring og innregulering skal foretas i henhold til felles nordiske regler for "klargjøring 
og innregulering av ventilasjonsanlegg etter proporsjonalmetoden", NBI anvisning 16-2.  
Før innregulering starter skal anleggene funksjonsprøves. Alle luftmengder for innblåsnings- 
og avtrekksventiler skal innreguleres i henhold til beregnede luftmengder. De på ventilene 
angitte luftmengder må ikke variere mer enn +/- 15% inkl. målefeil.  
For totalluftmengde gjelder +/- 10 %.  
Krav til maks. lydnivå fra tekniske installasjoner iht. NS 8175. Lydtrykknivå skal måles i to 
boenheter. Målingene foretas etter at luftteknisk innregulering har funnet sted. 
 

370 Komfortkjøling 

Reversibel varmepumpe med 2 innedeler og 1 utedel (inndeler for veggmontasje) 
En innedel i hver etasje, utedel på terrasse i bakgård 
VP skal være integrerbar i KNX-anlegget for bygget. 
Hver innedel skal være på 7kW (kjøliing) 
 
 
 
 
Det skal leveres komplett FDV for anleggene, både for aggregater og annet levert 
utstyr 



Igangkjøring, innregulering og protokoll  
Igangkjøring og innregulering skal foretas i henhold til felles nordiske regler for "klargjøring 
og innregulering av ventilasjonsanlegg etter proporsjonalmetoden", NBI anvisning 16-2.  
Før innregulering starter skal anleggene funksjonsprøves. Alle luftmengder for innblåsnings- 
og avtrekksventiler skal innreguleres i henhold til beregnede luftmengder. De på ventilene 
angitte luftmengder må ikke variere mer enn +/- 15% inkl. målefeil.  
For totalluftmengde gjelder +/- 10 %.  
Krav til maks. lydnivå fra tekniske installasjoner iht. NS 8175. Lydtrykknivå skal måles i to boenheter. 
Målingene foretas etter at luftteknisk innregulering har funnet sted. 


