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Sak 30/17 - Rådmannens redegjørelse - Mannskapsbrakka på 
Kopås og Innkjøp og kontrakter 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00237-6 
Behandlingsrekkefølge Møtedato: 27.11.2017
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om Mannskapsbrakka på Kopås og 
innkjøp og kontrakter til orientering.  

Vedlegg: 
Vedlegg 1) Mannskapsbrakka på Kopås - innkjøp og kontrakter - Svar på 
Kontrollutvalgets spørsmål av 11. september 2017 med vedlegg, Vedlegg 2) 
Konkurransegrunnlag Kopås. 05.10.15, Vedlegg 3) PA-bok, Vedlegg 4) Kopås - 
fremdriftsplan rev 26.10.16 (1), Vedlegg 5) Kopi av Kopås - faktureringsplan og 
endringslogg (2), Vedlegg 6) Brev til HR Prosjekt AS. Krav om erstatning. 25.8.2017 
(2) 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok under eventuelt i sitt møte den 31.8.2017 å be om en skriftlig 
redegjørelse fra rådmannen om kommunens praksis i forhold til forhåndsbetaling av 
kontraktssummer. Dette gjelder spesielt i saken om mannskapsbrakka på Kopås, 
som skal bli boliger for mindreårige flyktninger, men også kommunens retningslinjer 
og praksis på generelt grunnlag. I tillegg ble rådmannen bedt om å svare på hva 
kommunen gjør for å sikre at entreprenørene som får oppdrag for kommunen ikke 
benytter useriøse underleverandører? 

Rådmannens svar forelå i brev av 25.9.2017. Her skriver han blant annet at 
kommunen ikke legger opp til forhåndsbetaling av kontraktssummer. I den konkrete 
saken om Mannskapsbrakka på Kopås har rådgivningsfirmaet HR-prosjekt som fikk i 
oppgave å være kommunens representant (byggeleder) på byggeplassen, godkjent 
fakturer fra entreprenør til tross for at de ikke skulle vært betalt. Frogn kommune har 
varslet krav om erstatning i brev av 25.8.2017 (vedlegg 6) for mangelfull rådgivning, 
og viser til at HR-prosjekt har godkjent arbeider for NOK 6 548 174,- som ikke har 
vært utført av entreprenøren.  Rådmannen skriver at en av hovedoppgavene for 
byggeleder er å påse at det til en hver tid er samsvar mellom framdriften på 
prosjektet og godkjenning av fakturaer. Fakturaene fra entreprenør sendes direkte til 
byggeleder for kontroll før de sendes videre til kommunen for utbetaling. Rådmannen 
viser til vedlegg 3) PA-bok som beskriver rutinene. Sekretariatet antar at det vises til 
punkt 3.10 faktureringsrutiner i dette dokumentet.  
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Rådmannen skriver videre hva kommunen gjør for å sikre at entreprenørene som får 
oppdrag for kommunen ikke benytter seg av useriøse underleverandører. Her vises 
til konkurransegrunnlaget (vedlegg 2) og standardklausuler om forhold på 
byggeplassen, som kvalitetssikring, kvalitetskrav, sosialt ansvar, sikkerhet helse og 
miljø, lønns- og arbeidsvilkår. Kommunen gjennomfører stikkprøvekontroller for å se 
til at klausulene etter levers i praksis.  

Sekretariatets vurdering: 
Rådmannen har lagt fram en rekke dokumenter for å underbygge sin redegjørelse. 
Så langt vi kan se har kommunen skriftlige rutiner for fakturering, uten at disse er 
fulgt av byggeleder i prosjektet Mannskapsbrakka på Kopås. Vi merker oss at 
rådmannen er klar på at det ikke legges opp til forhåndsbetaling av kontrakter. Hvilke 
kontrollrutiner rådmannen har for å sikre at avtalen med byggeleder blir fulgt opp er 
ikke kommentert nærmere i redegjørelsen og er et aktuelt tilleggsspørsmål til 
rådmannen. Utover det mener vi at kontrollutvalget bør være forsiktig med å gå inn i 
en pågående sak. 

Vi minner om at forvaltningsrevisjon av investeringsbeslutninger og prosjektstyring er ett 
blant flere temaer som står på plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. Egen sak om valg 
av tema for forvaltningsrevisjon 2018 blir lagt fram for utvalget på det første møtet i 2018. 

Rådmannen er innkalt til møtet for å svare på utvalgets spørsmål til redegjørelsen. 

Ås, 20. november 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 
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Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat - FIKS 
Pb 195 
1431 ÅS 

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
15/01587-32 Bjørn Nordvik 27.09.2017 

Mannskapsbrakka på Kopås - innkjøp og kontrakter - Svar på 
Kontrollutvalgets spørsmål av 11. september 2017 

Det vises til e- post av 11. september 2017 der Kontrollutvalget ber om en skriftlig 
redegjørelse angående kommunens praksis i forhold til forhåndsbetaling av 
kontraktssummer. Dette gjelder spesielt i saken om mannskapsbrakka på Kopås, 
men også kommunens retningslinjer og praksis på generelt grunnlag. 

Hva gjør kommunen for å sikre at entreprenørene som får oppdrag for kommunen 
ikke benytter useriøse underleverandører? 

Angående forhåndsbetaling av kontraktssummer  
Kommunens rutiner er slik at ved oppstart blir en enig om en faktureringsplan som er 
i overensstemmelse med totalentreprenørens produksjonsplan (fremdriftsplan). For 
prosjektet på Kopås er disse dokumentene vedlagt.  

I henhold til avrop på rammeavtale var HR- prosjekt engasjert til å ivareta rollen som 
byggeleder for prosjekt 8352 Kopås i forbindelse med rehabilitering av den gamle 
mannskapsbrakka. Oppgaven til HR Prosjekt var å være Frogn kommune som 
byggherre sin representant på byggeplassen og føre tilsyn og kontroll med ytelsene 
fra entreprenøren i produksjonsfasen. Rammeavtalen med HR Prosjekt er inngått 
etter NS 8402. Avtaledokument og selve avropet er lagt ved dette brevet.   

Som kommunens representant på byggeplassen med ansvar for å føre tilsyn og 
kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen er en av de viktigste 
oppgavene til byggelederen å påse at det hele tiden er samsvar mellom faktisk 
fremdrift og hva som godkjennes av fakturaer.  
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I henhold til kommunens rutiner blir derfor alle fakturaer som entreprenøren utsteder 
således sendt direkte til byggeleder for kontroll før de sendes videre til Frogn 
kommune for utbetaling. Fakturaer som ikke er i henhold fakturaplan eller faktisk 
fremdrift avvises og returneres til entreprenøren. Fakturer som godkjennes blir 
tydeliggjort med stempel fra rådgiverfirmaet og signeres av byggeleder før de legges 
inn i kommunens økonomisystem. For ytterligere beskrivelser av rutinene henvises 
det til vedlagt PA BOK.  
 
For Kopås prosjektet har det dessverre vist seg at fakturaer har blitt innstilt til 
utbetaling av HR Prosjekt ikke skulle vært utbetalt. Frogn kommune har gjennom 
brev av 25.08.2017 varslet krav om erstatning fra det aktuelle rådgiverfirmaet (se 
vedlegg).  
 
Frogn kommune legger således aldri opp til forhåndsbetaling av kontraktssummer.        
  
    
Angående spørsmålet om hva kommunen gjør for å sikre at entreprenørene 
som får oppdrag for kommunen ikke benytter useriøse underleverandører 
For Kopås prosjektet var det totalentreprenøren som gikk konkurs. 
Konkurransegrunnlaget som ble lagt til grunn for dette rehabiliteringsprosjektet er lagt 
ved. Tilbud fra entreprenører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene (ref vedlagt 
konkurransegrunnlag pkt 2.7) blir avvist. Da anbudskonkurransen ble gjennomført 
høsten 2015 var det ingenting i den innleverte dokumentasjonen som tilsa at MHA 
entreprenør AS hadde manglende økonomisk soliditet til å oppfylle kontrakten.   
 
Så til selve spørsmålet om hva kommunen gjør for at entreprenørene som får 
oppdrag for kommunen ikke benytter seg useriøse underleverandører. For alle 
entreprisekontrakter som kommunen inngår ligger det standardklausuler innenfor 
blant annet følgende temaområder: 

 Forhold på byggeplassen (ref – kap 5.1.3 i vedlagt konkurransegrunnlag) 
 Kvalitetssikring (ref – kap 5.1.6 i vedlagt konkurransegrunnlag)   
 Kvalitetsplan (ref – kap 5.1.7 i vedlagt konkurransegrunnlag) 
 SHA – sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (ref – kap 5.1.8 i vedlagt 

konkurransegrunnlag) 
 Sosialt ansvar (ref – kap 5.1.11 i vedlagt konkurransegrunnlag) 
 Lønns- og arbeidsvilkår (ref – kap 5.1.13 i vedlagt konkurransegrunnlag) 

  
For de større utbyggingsprosjektene som for eksempel oppføringen av Ullerud 
Helsebygg og kommunens nye svømme-/badeanlegg har kommunen også stilt krav 
om at entreprenøren ikke skal ha flere nivåer på underentreprenører enn 2.  
 
Frogn kommune gjennomfører regelmessige stikkprøvekontroller for å se til at 
klausulene i kontraktene etterleves i praksis. Det gjennomføres blant annet 
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systematiske vernerunder, kontroll av at personell på byggeplassen har godkjente 
grønt kort, kontroll av lønnslipper og at personellet har tilfredsstillende boforhold.    
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Harald K Hermansen 
Rådmann 
   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:   
Konkurransegrunnlag Kopås. 05.10.15 
PA-bok 
Brev til HR Prosjekt AS. Krav om erstatning. 25.8.2017 (2) 
Kopås - fremdriftsplan rev 26.10.16(1) 
Kopi av Kopås - faktureringsplan og endringslogg (2) 
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VEDLEGG:  
 

 
1. SHA-plan av 21.09.15.  
 
2. Oppbygning av tegninger i Plania (standard beskrivelse fra Frogn kommune) 
 
3. Tegningsunderlag anbud:  
    Se vedlagt tegningsliste av 05.10.15.  
     
4. Rammesøknad (Ettersendes) 
 
5. Brannteknisk konsept/notat – beskrivelse og tegninger av 21.09.15.  
 
6. Akustikk notat og vedlegg av 21.09.15 

 
7. HMS-egenerklæring (skjema) 
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 TILBUDSINNBYDELSEN  
 

1.1 Om Frogn kommune 
Frogn er en kommune i Akershus med 16 000 innbyggere. 
Totalt areal er på 115 km2 og det er ca. 86 km2 landareal. 
Kommunen grenser til Nesodden, Oppegård, Ås, Vestby, Hurum og Røyken. 
Viser for øvrig til www.frogn.kommune.no 
 

1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 
Alle henvendelser vedrørende denne konkurransen rettes skriftelig til: 

Asle N. Borge 

E-post: anb@hrprosjekt.no  

Nina Kvestad 

E-post: nkv@hrprosjekt.no 

 

1.3 Oppdragsgivers forbehold 
Prosjektet er godkjent av Frogn kommune og finansiering er bevilget innen en ramme. 
Oppdragsgiver tar likevel forbehold om endelig godkjenning.  
 

1.4 Anskaffelsesprosedyren 
Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 
(LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser, vedtatt ved kgl. res. 7. april 2006 (FOA) del 
l. 
For denne anskaffelsen gjelder del 1 og 2. 
Konkurranse med forhandling er valgt som prosedyre.  
Frogn kommune vil gå videre med inntil 3 tilbydere på bakgrunn av de oppgitte 
tildelingskriteriene. 
 

1.5 Tilbudsbefaring 
Tilbudsbefaring vil bli avholdt: tirsdag 13.10.15 kl. 10.00. 
Adressen er: Vindfangerveien 12/14, 1443 Drøbak 
 
Det er tilbydernes ansvar å gjøre seg kjent med alle lokale og stedlige forhold som vil ha 
innvirkning på pris og utførelse av arbeidet.  
 

1.6 Kunngjøring og tilgang til konkurransens dokumenter 
Anskaffelsen er kunngjort på følgende steder: 
Kunngjøring av konkurranse på Doffin 05.10.15. 
Konkurransegrunnlaget er lagt ut som elektroniske dokumentvedlegg til utlysningen på 
Doffin.  
 

1.7 Feil, mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget 
Dersom tilbyder oppdager feil, mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget skal 
tilbyder rette spørsmål skriftlig pr. e-post til oppdragsgivers kontaktperson som fremgår 
av 1.2. 
Muntlige henvendelser vil ikke bli besvart.  
Forespørsel skal fremsettes i god tid før tilbudsfristens utløp. Dersom spørsmål kommer 
inn senere enn seks dager før tilbudsfristens utløp, er det ikke sikkert at spørsmålene vil 
bli besvart. 
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Svarene vil bli lagt ut som tilleggsdokument til utlysningen på Doffin.no. Dette betyr at 
alle de som har meldt sin interesse på Doffin automatisk vil motta tilleggsdokumentet 
per e-post. 
 
Oppdragsgiver fraskriver seg ansvar for eventuelle svikt i denne tjenesten. Tilbyderne 
oppfordres således til å følge med på Doffin.  
Spørsmål vil således ikke bli besvart på individuell basis. Anonymiteten er ivaretatt ved 
at det ikke vil fremgå hvem som har stilt spørsmålene. 
 

1.8 Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget 
Innen tilbudsfristens utløp, har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer og 
endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. 
Slike vil umiddelbart bli varslet pr e-post samtidig til alle som ifølge registreringer på 
Doffin har hentet ut konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver fraskriver seg ansvar for 
eventuelt svikt i denne tjenesten. Tilbyderne oppfordres således til å følge med på Doffin. 
Dersom det oppdages feil, mangler eller motsigelser i konkurransegrunnlaget, 
oppfordres tilbyder å varsle oppdragsgiver skriftlig snarest mulig. 
 

1.9 Tilbud på deler av oppdraget 
Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget. 
Tilbud som ikke inneholder komplett leveranse iht konkurranse underlaget vil bli avvist.   
 

1.10 Forbehold/ avvik 
Det henvises til lov og forskrift om offentlig anskaffelser. Eventuelle forbehold/avvik skal 
prises og eventuell fremdriftskonsekvens oppgis. 
 

1.11 Offentlig innsyn i konkurransedokumenter 
Det skal leveres med et sladdet tilbud som kan brukes i offentlig bruk. Leveres som PDF 
fil på minnebrikke. 

 

1.12 Alternative tilbud 
Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 
 

 
1.13 Tentativ framdriftsplan 
 Kunngjøring        05.10.15.  
 Siste frist for å melde sin interesse    02.11.15. 
 Tidsfrist for tilbud      09.11.15, kl.14.00. 
 Evaluering       10.11.15 til 13.11.15.  
Forhandlingsperiode                                                            16.11.15 til 24.11.15.  
Tildelingsbrev        27.11.15. 
Karensperiode utløper       07.12.15. 
 Inngåelse av kontrakt      10.12.15.   
 
Det tas forbehold om at mindre endringer i fremdriftsplanen kan forekomme. 
 
 

1.14 Ferdigstillelse av kontrakt 
Kontraktarbeidet skal ha en absolutt seneste ferdigstillelse 01.09.16. 
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 TILBUDET 

2.1 Tilbudsfrist 
Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende dvs. kommet frem til angitt besøksadresse, se 
punkt 2.3, innen følgende frist: 09.11.2015, kl. 14:00.  
  
Tilbyderen har risikoen for at forsendelsen er oppdragsgiver i hende innenfor 
tilbudsfristens utløp. Med ”i hende” menes at tilbudet fysisk er kommet frem til 
oppdragsgiver eller kommet frem til postboksen senest innen fristens utløp. Det er 
således ikke tilstrekkelig at tilbudet er poststemplet med fristdato.  
 

2.2 Oppdragsgivers besøksadresse for personlig levering og postadresse 
Adresse for personlig levering: 
Frogn kommune, Rådhuset 
Servicetorget 
Rådhusveien 6 
1443 Drøbak 
 
Frogn kommune,  
Postboks 10 
1441 Drøbak 
 

2.3 Tilbudets konvolutt eller pakke 
Tilbudet skal legges i lukket (gjenklistret eller forseglet på annen måte) konvolutt eller 
pakke. En lukket forsendelse skal ikke være mulig å åpne uten at forseglingen brytes, slik 
at man uten videre kan konstatere om forsendelsen har vært åpnet før tilbudsåpning. 
 
Tilbud skal således ikke sendes pr. e-post eller telefaks. (Dette gjelder også for eventuell 
ekstra kopi av tilbudet)  
 
Konvolutten eller pakken skal merkes på følgende måte:  
”Tilbud: Prosjekt 8352 KOPÅS. Saksnummer 15/01587-1 – Boliger – Tilbud 
totalentreprise”.  
 
 
 
 

2.4 Krav til utforming av tilbudet 
Tilbudet skal være utformet på norsk og med norske kroneverdier.  
Tilbudet skal leveres i 1 stk. perm med kopi på minnepenn sladdet og usladdet.  
Tilbudet skal struktureres med 3 stk. skilleark. 
Innholdet bak hvert skilleark skal være som følger: 
 
Skilleark 1: 

1. Tilbudsbrev 
Tilbudsbrevet skal være datert og underskrevet av en person med nødvendig fullmakt til 
å binde tilbyderen.  

2. Kort informasjon om tilbyder. Denne skal ikke være lengre enn 1 side.  
3. Dersom tilbudet inneholder forbehold/avvik fra konkurransegrunnlaget skal dette angis 

samlet i eget dokument som legges bak skilleark 1. ref. pkt.1.10 i dette dokument. 
 

 
Skilleark 2: 

1. Utfylte tilbudsskjemaer. 
I kapittel 7 i dette dokumentet finnes tilbudsskjemaene som skal fylles ut. 
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Alle tilbudsskjemaer og alle delsummer må fylles ut. 
Tilbudsskjemaene skal fylles ut som beskrevet i kap. 2 i dette dokumentet. 
 
 
 
 
Skilleark 3:  
Dokumentasjon som viser oppfyllelse av kvalifikasjonskrav iht kap 2.7. 
Følgende dokumentasjon skal ligge bak dette skillearket: 

1. Skatteattest for mva, se for øvrig kap 2.7.2 vedr. utenlandsk firma 
2. Skatteattest for skatt, se for øvrig kap 2.7.2 vedr. utenlandsk firma 
3. Utfylt HMS-egenerklæring. 
4. Firmaattest, se for øvrig kap. 2.7.2 vedr. utenlandsk firma. 
5. Årsregnskap inkl. noter med styre- og revisjonsberetning for 2013 og 2014. 

Kreditratingrapport, nyere enn 6 mnd skal vedlegges.  
6. Det skal oppgis minst 2 referanseprosjekter som er avslutte siste 3 år, med opplysninger 

om prosjektets navn, arbeidets art, kontraktsverdien, samt referansens navn, 
telefonnummer og epostadresse. 

7. Beskrivelse av firmaets rutiner vedrørende kvalitetsstyring, med vekt på 
kvalitetssikring, ressursstyring, ledelsens ansvar, tilvirkningsprosess og kontinuerlig 
analyse og forbedring. 
Om leverandør innehar ISO 9001:2000 sertifikat, kan dette vedlegges. 

8. Gyldig bevis på sentral godkjenning for de aktuelle fagområdene, alternativt 
dokumentasjon som gjør det sannsynlig at man vil oppnå lokal godkjenning for de 
aktuelle fagområdene.  

9. Total oversikt over leverandørens bemanning. 
10. Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner     

som skal utføre oppdraget. CV for tilbudt prosjektleder, anleggsleder og 
prosjekteringsleder. 
 

 
 

2.5 Tilbudsåpning 
Tilbudene åpnes 09.11.15 kl. 15.00.  
Tilbudsåpning er ikke offentlig.  
 

2.6 Vedståelsesfrist 
Tilbudet skal være bindende i 3 måneder etter tilbudsfrist.  
 

2.7 Kvalifikasjonskrav  

2.7.1 Generelt 

Kvalifikasjonskravene skal sikre at tilbyder har det faglige, tekniske og økonomiske 
grunnlag som anses nødvendig for å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. 
 
Tilbudet skal bestå av de vedlegg som er angitt i kolonne B i punktene 2.7.2-2.7.4. 
nedenfor, jf. skilleark 3 omtalt ovenfor. 
Det er kun tilbyder som er funnet kvalifiserte som vil få sine tilbud evaluert.  
Dette innebærer at: 
 
Tilbyder vil bli avvist dersom kvalifikasjonskravene ikke er oppfylt (kolonne A i 
tabellene nedenfor), jf. anskaffelsesforskriften § 11-10 (1) a). Dette enten fordi kravet 
ikke kan forsvares oppfylt grunnet manglende oppfyllelse av dokumentasjonskravet 
(kolonne B i tabellen nedenfor), eller fordi den dokumentasjon som er vedlagt ikke 
sannsynliggjør oppfyllelse av kravet: 
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Tilbyder vil bli avvist ved manglende oppfyllelse av dokumentasjonskravene for 
organisatorisk og juridisk stilling (pkt. 2.7.2), jf. anskaffelsesforskriften § 11-10 (1) b), og 
c). Dette gjelder med mindre det settes en tilleggsfrist, og dokumentet foreligger innen 
fristen, jf. punkt 2.7.5. 
 
Tilbyder vil kunne bli avvist ved manglende oppfyllelse av de øvrige 
dokumentasjonskrav (kolonne B under punkt 2.7.3 og 2.7.4), Oppdragsgiver har da rett 
til å avvise, jf. anskaffelsesforskriften § 11-10 (2) g), men ikke automatisk plikt til å 
avvise. Oppdragsgiver vil ikke ha plikt til å avvise, dersom det gis en tilleggsfrist, jf. punkt 
2.7.5, og dokumentet foreligger innen fristen. Dette forutsatt at dokumentet 
sannsynliggjør oppfyllelse av aktuelle kvalifikasjonskrav (kolonne A). Oppdragsgiver vil 
heller ikke ha plikt til å avvise dersom kvalifikasjonskravet kan anses for oppfylt på 
grunnlag av annen dokumentasjon/opplysninger enn det som er etterspurt.  
 

2.7.2 Organisatorisk og juridisk stilling 

A: Krav B: Dokumentasjon 
Foretaket skal være lovlig 
registrert 

Norske firma: Firmaattest 
Utenlandske firma: Attester for registrering i 
faglige register som bestemt ved lovgivning i det 
land hvor leverandøren er etablert.  
Dokumentasjonen skal minst angi:   
a. foretakets navn og registreringsnr.                
b. foretakets forretningsadresse        
c.  hvem som kan opptre på foretakets 
vegne/tegne foretakets  firma 

Foretaket skal ikke ha restanser 
for skatter og avgifter. 

 
 

Norsk firma: Skatteattest for merverdiavgift som 
ikke er eldre enn 6 mnd fra tilbudsfristens utløp 
(Utstedes av skattefogden i tilbyders fylke) 
 
 
Utenlandsk firma: Attest som bekrefter at 
leverandøren har oppfylt sine forpliktelser 
samsvar med lovbestemmelser i den stat 
leverandøren er etablert.  
Norsk firma: Skatteattest for skatt som ikke er 
eldre enn 6 mnd fra tilbudsfristens utløp 
(utstedes av kemner/ kommunekasserer der 
tilbyder har sitt hovedkontor).  
Utenlandsk firma: Attest som bekrefter at 
leverandøren har oppfylt sine forpliktelser i 
samsvar med lovbestemmelser i den stat 
leverandøren er etablert. 

Foretaket skal oppfylle 
lovbestemte krav i Norge innen 
helse, miljø og sikkerhet.  

Utfylt og undertegnet HMS-egenerklæring skal 
vedlegges. Skjema for utfylling ligger vedlagt; 
Vedlegg nr. 7: HMS-egenerklæring.   

 

2.7.3 Økonomisk og finansiell stilling 

A: Krav B: Dokumentasjon 

Leverandør skal ha en 
økonomisk soliditet som gjør han 
i stand til å oppfylle kontrakten. 

 

Foretakets årsregnskap inklusive noter med 
styre- og revisjonsberetning for 2013 og 2014. 
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Kreditratingrapport, nyere enn 6 mnd. skal 
vedlegges. 

  
 
 
 
 
 

2.7.4 Tekniske og faglige kvalifikasjoner 

 
 

2.7.5 Eventuell tilleggsfrist 

Dersom en eller flere tilbydere ikke har levert HMS-egenerklæring, skatteattester eller 
offentlig tilgjengelig dokumentasjon på at krav til tilbyderen er oppfylt innen 
tilbudsfristens utløp, kan oppdragsgiver fastsette en kort tilleggsfrist for ettersending. 
Det samme gjelder dersom tilbyderen har sendt inn skatte-/merverdiavgifts attest som 
er eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp.  
Tilbyder har ikke krav på at oppdragsgiver benytter denne retten.  

A: Krav B: Dokumentasjon 
1) Foretaket skal ha erfaring fra 
lignende oppdrag. Med lignende 
oppdrag menes her: 
Prosjektering og byggearbeider i 
tilsvarende størrelse, type bygg 
og entrepriseform. 

 Det skal oppgis minst 2 referanseprosjekter 
avsluttet siste 3 år, med opplysninger om 
prosjektets navn, arbeidets art, 
kontraktsverdien, samt referansens navn, 
telefonnummer og epostadresse. 

2) Foretaket skal ha systemer for 
kvalitetsstyring. 

Dokumentasjon skal gis på en av følgende måter: 
1. Beskrivelse av firmaets rutiner 

vedrørende kvalitetsstyring, med vekt på 
kvalitetssikring, ressursstyring, 
ledelsens ansvar, tilvirkningsprosess og 
kontinuerlig analyse og forbedring 

2. Om leverandør innehar ISO 9001:2000 
sertifikat, kan dette vedlegges. 

3) Det kreves kvalifikasjoner 
innenfor tiltaksklasse 1 for 
overordnet ansvarsrett for 
prosjektering og utførelse. 
Tiltaksklasse 3 gjelder for brann. 

Gyldig bevis på sentral godkjenning for de 
aktuelle fagområdene. 

4) Tilbudt organisasjon og 
personell skal ha en 
tilfredsstillende kompetanse og 
evne til å gjennomføre 
kontrakten.  

4.1 Total oversikt over leverandørens 
bemanning. 

 
4.3 CV for tilbudt prosjektleder, anleggsleder og 

prosjekteringsleder.  
CV skal inneholde opplysninger om erfaring, 
alder, utdannelse, språkkunnskaper, 
relevante referanseoppdrag og hvilken rolle 
vedkommende har hatt i disse oppdragene. 
Leverandøren skal være hoved bedrift, og 
relevant kompetanse må fremgå av CV for 
den som skal ivareta denne oppfølgingen. 
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2.7.6 Tildelingskriterium for valg av tilbud  

 
Kontrakt vil bli tildelt tilbyderen på bakgrunn av laveste pris. 
 
Følgende forhold innenfor pris vil bli vurdert: 
Samlet tilbudssum, oppgitte timepriser og påslagsprosenter for regnings arbeid  
samt opsjonspriser vil bli vurdert. For timepriser og påslag vil det av byggherre bli 
anslått antall timer og mengder av innkjøp. De nevnte punktene skal fylles inn i vedlagte 
tilbudsskjemaer; kap 7 i dette dokumentet. Merk at alle punkter i tilbudsskjemaene 
SKAL fylles ut.  

Dersom tilbudet inneholder forbehold/avvik, vil det først bli vurdert om disse medfører 
avvisning. Er forbehold/avvik av en slik karakter at tilbudet ikke skal avvises, vil evt. 
økonomisk konsekvenser bli tillagt tilbudssummen. 

Se pkt. 1.10 vedr. forbehold / avvik. 
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 KONTRAKTSBESTEMMELSER 

3.1 Generelle bestemmelser  
Avtaleforholdet reguleres av: 
NS 8407 Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentreprise med de spesielle 
bestemmelsene som er medtatt i punkt 2.2. 
 

3.2 Spesielle bestemmelser  
De etterfølgende bestemmelser gjelder, i tilfelle motstrid, foran bestemmelsene i NS 
8407. Den aktuelle bestemmelse i NS 8407 i parentes. 

Møter med kontraktsmedhjelpere (pkt. 4.3) 
Tilføyes: Byggherre skal innkalles og har rett til å delta i møter med 
kontraktsmedhjelpere, og spesielt prosjekterings- og 
framdriftsmøter.  Totalentreprenøren skal føre referat fra alle slike møter og referat skal 
sendes byggherre og hans representant senest innen 3 dager etter avholdt møte. 
 
Avtalt risikoovergang. (pkt. 24.2) 
Tilføyes: Totalentreprenøren overtar risikoen for løsninger og annen prosjektering som 
er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse. 
 
Indeksregulering. (pkt. 26.2) 
Endres til: Kontraktssummen reguleres ikke for lønns- og prisstigning.  
 
Faktureringsplan / Eiendomsrettenes overgang. (pkt. 27.2.1c) 
Endres til: Materialer, deler mv. gir rett til fakturering når de er inn-bygget. 
 
Betalingsfrist (pkt. 28.1) 
Endres til: Betalingsfrist skal være 30 dager etter at han har mottatt riktig faktura i 
samsvar med pkt. 27. 
 
Totalentreprenørens plikt og rett til utbedring. (pkt. 42.3.1) 
Første avsnitt erstattes med: Totalentreprenøren har plikt til å utbedre mangelen, 
uavhengig av kostnad. 
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 ORIENTERING OM PROSJEKTET 
 

4.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet 

4.1.1 Generelt 

Tomten har følgende gårds- og bruksnr: G.nr.: 86, B.nr.: 935.  
Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. 
 
Frogn kommune skal bygge om «mannskapsbrakke» fra 4 til 6 leiligheter med tilhørende 
utomhusanlegg. Bygningen skal både innvendig og utvendig pusses opp til nyoppusset 
standard sammen med utomhus og teknisk infrastruktur skal generelt legges om og 
oppgraderes med ny infrastruktur til dagens standard. 

4.1.2 Grunnarbeider – Grunnforhold  

Tomten er på 2880 m2, og består av asfaltert adkomstvei, for-plass og parkeringsplass, 
gjengrodd hageareal med enkelte trær, buskplanting og plen, samt randsone av naturlig 
vegetasjon.  

Geoteknisk rapport foreligger ikke. 

Utvendig VA-anlegg samt opparbeidelse av tomta inngår i arbeidene. Vann og avløp 
håndteres via lokalt nett. Påkobling til nett inngår i arbeidene.  

4.1.3 Bygningsmessig 

Bygget skal i ferdig tilstand fremstå som et nyoppusset trehus. Råteskade i yttervegg skal 
utføres med samme utførelse som dagens løsninger og detaljer.  
Innvendig skal bygningen oppgraderes med nye bad og kjøkken samt oppgradering og 
komplettering av samtlige flater etter vedlagt anbudsmateriale.   

4.1.1 VVS-anlegg 

Komplett VVS-anlegg bestående av sanitær-, og ventilasjonsanlegg. 
Sanitæranlegg utskiftes i sin helhet. Varmepumpesystem basert på uteluft benyttes for 
oppvarming av varmt tappevann.  
 
Det skal leveres system for balansert ventilasjon, med eget aggregat for hver leilighet, 
samt eget aggregat for ventilering av kjeller. 

4.1.2 Elkraft, tele og automatisering 

Komplett elektrisk anlegg med installering av TV, tele og data inngår. 

4.1.3 Utomhusanlegg 

Prosjektet skal ha oppgradering av alle utomhusflater etter vedlagt utomhusplan og 
beskrivelse.  
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 GENERELLE KRAV TIL HVA ENTREPRENØRENS YTELSE SKAL 
OMFATTE 

5.1.1 Generelt 

Frogn kommunes generelle krav til entreprisekontrakter er samlet under dette kapittel. 
Det presiseres at de kravene som fremkommer i postene under er generelle og gjelder 
for alle fag og at noen ytterligere krav for de ulike fagene fremkommer under de ulike 
fagkapitlene i kap. 6. 
 

5.1.2 Planlegging/samarbeid 

Planlegging og utførelse vil være en kontinuerlig prosess som foregår parallelt i hele 
byggetiden og med svært knappe tidsmarginer. Dette vil kreve et nært og tillitsfullt 
samarbeid mellom kontraktspartene og deres representanter med sikte på at 
totalentreprenøren skal produsere den forutsatte kvalitet til avtalt pris innenfor den 
gitte byggetid. 
 

5.1.3 Forhold på byggeplassen 

Byggherre og totalentreprenør skal legge forholdene til rette for et godt arbeidsmiljø for 
partenes representanter, planleggere, underentreprenører og andre aktører i 
byggesaken. 
 

5.1.4 Forhold til naboer og det offentlige 

Det skal tilstrebes at prosjektet får et godt forhold til lokale myndigheter, offentlige 
saksbehandlere og til lokalmiljøet.  
 
Byggherren og totalentreprenøren skal i fellesskap holde naboene orientert om fremdrift 
og aktivitet på byggeplassen. Totalentreprenøren skal tilstrebe at gjennomføringen er til 
minst mulig sjenanse for nærmiljøet. 
 

5.1.5 Varsling og informasjon 

Byggherre og totalentreprenør skal gjensidig varsle hverandre når situasjoner oppstår 
som kan påvirke produkt, økonomi eller byggetid. 
 
Dette gjelder alle forhold, uavhengig om dette ligger utenfor kontraktsforholdet. Partene 
skal ha som målsetting å finne løsninger som både prosjektet og kontraktspartene er 
tjent med. Dette begrenser ikke Byggherrens rett til å fastholde løsninger angitt i 
kontrakts vedleggene. 
 

5.1.6 Kvalitetssikring 

Totalentreprenøren er ansvarlig for systematisk kontroll av egne, underentreprenørers 
og leverandørers arbeider som omfattes av kontrakten. 
 
Kvalitetssikring skal inngå som en del av den daglige virksomheten på byggeplassen. 
Totalentreprenøren skal kreve det samme av sine 
underentreprenører/kontraktspartnere nedover i kontraktspyramiden. 
 
Totalentreprenøren skal ha et dokumentert og iverksatt kvalitetssystem. 
Kvalitetssystemet skal for SHA (sikkerhet, helse, og arbeidsmiljø) og ytre miljø være i 
samsvar med ”Forskrift om intern-kontroll” og andre aktuelle lover og forskrifter. 
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5.1.7 Kvalitetsplan 

Entreprenøren skal før byggestart levere byggherren en kvalitetsplan for egne 
kontraktsarbeider. 
Denne planen skal holdes løpende oppdatert og godkjennes av byggherren.  
Planen skal fastlegge de viktigste kvalitetsaspektene og hvilke prosedyrer, kontroller og 
dokumentasjon som skal gjelde for kontrakts arbeidet. 
 
Kvalitetsplanen skal minimum inneholde: 
- Organisasjonsplan, det skal fremkomme hvem som er ansvarlig for kvalitetssikringen 

i prosjektet. 
- Byggherrens beslutningsplan  
- Kontrollplan, herunder sjekklister, prosedyrer og rutiner i samsvar med kontraktens 

krav. 
- Avfallsreduksjon, håndtering, sortering og rapportering. 
- System for endrings- og avviksbehandling basert på byggherrens system eller 

liknende.  
- System for utarbeidelse av dokumentasjon, dokumenthåndtering og arkivering. 
- Oversikt over entreprenørenes sertifikater/ sertifisert personell og maskiner ved 

denne entreprisen samt oversikt over hvilke arbeider som krever sertifisert 
personell. 

- System for identifisering og gjennomgang av kontrakts- og arbeidsgrunnlag, samt 
varsling ved eventuelle feil i dette.  

- Tekniske installasjoner og opplæring av driftspersonell. 
- HMS-plan for utførelse. 
- Riggplan 

5.1.8 SHA – sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

 Bestemmelsene i følgende lover og forskrifter skal følges i prosjektet: 
- Arbeidsmiljøloven 
- Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 
(Byggherreforskriften) 
- Internkontrollforskriften 
 
Totalentreprenøren skal være hoved samordningsbedrift iht Arbeidsmiljøloven.  
Byggherren engasjerer KP for detaljprosjektering og KU for utførende.  
Jostein Rønsen Arkitekter AS har vært KP for forprosjektet frem til kontraktsignering.  
 
Det vises til Byggherrens SHA-plan som følger vedlagt, denne skal ligge til grunn for 
totalentreprenørens HMS-oppfølging. 
Totalentreprenøren må ha en person på byggeplassen som er ansvarlig for HMS 
og som er kontaktledd til KU.  
 
Entreprenøren skal i tillegg utarbeide en egen HMS-plan for egne arbeider i samsvar med 
denne planen. Planen må angi alle forhold hvor det er aktuelt å lage «sikker-jobb-
analyser». HMS-planen skal foreligge før noen arbeider starter opp på byggeplass. 
 
Som hovedregel skal alle entreprenører som arbeider på plassen i perioden delta på alle 
vernerunder, normalt hver 14.dag. Dette reguleres i HMS plan. 
 

5.1.9 Prosjektorganisering  

 Arbeidet skal utføres som totalentreprise. 
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Det forutsettes at totalentreprenøren engasjerer arkitekt (ARK), rådgivende ingeniører 
for bygg (RIB), VVS-anlegg (RIV) og elektro (RIE) samt nødvendige spesialrådgivere for 
geoteknikk, lyd, og evt andre fagområder, for å utføre detaljprosjekteringen. 
 
Totalentreprenøren står fritt til å benytte arkitekten (ARK), landskapsarkitekten (LARK), 
brannrådgiveren (RIBr) og geoteknikeren (RIG) som er engasjert for prosjektet i 
forbindelse med utarbeidelse av tilbudsmaterialet til også å utarbeide 
arbeidstegningene.  
 
Det forutsettes at totalentreprenøren stiller med egen prosjekteringsleder. 
 

5.1.10 Avtaledokument 

Med utgangspunkt i NS 8407A; Formular for kontrakt om totalentreprise, vil det bli 
opprettet eget avtaledokument for kontrakten. 
 

5.1.11 Sosialt ansvar 

Entreprenøren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og miljø. 
De varer/ produkter som entreprenøren leverer skal være fremstilt under forhold som 
er forenlig med de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-
konvensjoner og ILO-konvensjoner og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning å 
produksjonsstedet. 
 
Kravene som følger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor 
konvensjoner og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den 
høyeste standarden alltid gjelde. Entreprenøren er forpliktet til å oppfylle kravene under 
hele kontraktsperioden. Dersom entreprenøren bruker underentreprenører til å 
gjennomføre hele eller deler av kontrakten, er entreprenøren forpliktet til å videreføre 
de samme kravene til underentreprenøren og bidra til at de etterlever kravene.  
 
Entreprenøren skal på oppfordring kunne legge frem dokumentasjon på at kravene er 
oppfylt.  
 
Byggherren forbeholder seg retten til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte 
kontroller på produksjonsstedet i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter entreprenøren 
å oppgi navn og kontaktopplysninger på de aktørene i leverandørkjeden som byggherren 
ønsker å kontrollere.  
 
Manglende oppfyllelse av disse bestemmelser innebærer et kontraktbrudd, og reglene 
om mangels beføyelser i NS 8407: 2011 punkt 42 og 46 kommer til anvendelse på vanlig 
måte. 
 

5.1.12 Utførelse og utstyr 

Utførelse skal være iht NS 3420 toleranseklasse 3, hvis ikke annet er oppgitt. 
 
Alt utstyr skal være iht TEK 10. Alt utstyr som innebygges, skal være tilgjengelig for 
ettersyn og vedlikehold.  Entreprenøren er ansvarlig for at nødvendige 
inspeksjonsluker/dører monteres slik at dette krav kan oppfylles. Det må i tillegg legges 
til rette for mulig utskiftning (inn- og uttransport) av de største komponentene i de 
tekniske anleggene.  
 
ID-nummerering og fysisk merking 
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Entreprenøren skal fysisk merke bygningsdeler, systemer og komponenter med ID-
nummer. 
Dette gjelder bygningsdeler som er knyttet til drift av bygget. 
Prosjektets ID-nummereringssystem er «tverrfaglig merkesystem (TFM-systemet). 
 

5.1.13 Lønns- og arbeidsvilkår 

Det forutsettes at entreprenørene følger forskrift om lønns- og arbeidsvilkår.  
Vi viser til forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, som vil bli inntatt i 
kontrakten. 
 
Entreprenøren plikter således å ha lønns- og arbeidsvilkår for egne ansatte og innleide 
som minst oppfyller kravene i henhold til arbeidsmiljøloven og den til enhver tid 
gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransjen. Med lønns- og 
arbeidsvilkår menes i denne sammenheng blant annet bestemmelser om arbeidstid, 
lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, dekning av 
utgifter til reise, kost og losji i den grad slike bestemmelser følger av den aktuelle 
tariffavtalen.  
 
Entreprenøren plikter å videreføre disse bestemmelsene i kontrakter med eventuelle 
underentreprenører/underleverandører. 
 
Dersom entreprenøren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til å holde tilbake 
deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherren 
kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren.  
 
Entreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns- og 
arbeidsvilkårene som blir benyttet. Entreprenøren skal også kunne fremlegge 
dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene hos kontraktsmedhjelperne.  
 
Lederen av entreprenørens virksomhet er ansvarlig for at denne kontrakts 
bestemmelsen blir etterlevd.  
 

5.1.14 Offentlige bestemmelser og tillatelser 

 Lover og forskrifter 
Totalentreprenøren er ansvarlig for at bygg og anlegg med installasjoner prosjekteres og 
utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende offentlige bestemmelser i lover, 
forskrifter, reguleringsbestemmelser, standarder, veiledninger og retningslinjer.  
 
Byggherren aksepterer ikke at totalentreprenøren baserer sine løsninger på 
dispensasjoner fra myndighetskrav uten Byggherrens aksept. Enhver søknad om 
dispensasjon skal på forhånd være avtalt med Byggherren eller hans representant. 
 
Ved Byggherrens overtagelse av bygget er totalentreprenøren ansvarlig for at aktuelle 
myndighets- og forskriftskrav er overholdt.  

  
 Tillatelser og ansvarsrett 

 Rammetillatelse er under utarbeidelse og vil bli ettersendt.    
 
Jostein Rønsen Arkitekter AS er ansvarlig søker for rammesøknaden. 
Totalentreprenøren overtar rollen som ansvarlig søker ved kontraktsinngåelse, før 
søknad om igangsettelse.  
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Ansvarlig prosjekterende for arkitektur, byggeteknikk, VVS- og elektroteknikk etc. er 
totalentreprenørens ansvar. Nødvendige søknader om ansvarsrett for disse samt for 
underentreprenører må sendes inn i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse 
dersom de ikke er sendt inn tidligere. 
 
Alle krav som blir stilt i rammetillatelsen, er det totalentreprenørens ansvar å sørge for 
blir oppfylt, uavhengig av om dette medfører ev. tilleggsarbeider. 
 
Totalentreprenøren er også ansvarlig for at alle anmeldelser til kommunen, stedlig 
nettselskap, tele og data i forbindelse med de tekniske anlegg, blir sendt inn og avklart. 
 
Alle avgifter og gebyrer i forbindelse med totalentreprenørens arbeider vedr. rigg etc. 
skal dekkes av totalentreprenøren. 
 

 Brukstillatelse og ferdigattest 
 Totalentreprenøren har ansvaret for at brukstillatelse foreligger ved ferdigstillelse. 
Totalentreprenøren har ansvaret for at søknad om ferdigattest innsendes senest fire 
uker etter overtagelsen. 
 

5.1.15 Prosjektering, fremdrift og beslutningsplan 

 Generelt 
 For alt arbeid skal gjeldende normer og regler i bygge bransjen legges til grunn.  
Alt arbeid skal utføres ved bruk av anerkjente konstruksjonsprinsipper, materialer og 
komponenter. Det ferdige anlegg skal i et hvert henseende fremstå med solide og 
fagmessig forsvarlige løsninger. Brukte materialer skal kun anvendes etter avtale med 
Byggherren. 
Alle arbeider skal tilfredsstille relevante tekniske bestemmelser i NS3420.  
 Hvor annet ikke er oppgitt skal toleranseklasse 3 legges til grunn for utførelsen.  
Videre skal løsninger og utførelse være i samsvar med og tilfredsstille krav og utførelse 
stillet av: 
- Lover og forskrifter 
- Rammetillatelsen 
- Relevante NBI-detaljer (Sintef-Byggforsk) 
- Relevante bransjekataloger 
- Relevante Norske Standarder 
- Reguleringsbestemmelser 
- Lokale myndigheter 
- CE-merking av byggevarer iht gjeldende standarder  

 
  

Prosjektering 
Totalentreprenøren er ansvarlig for prosjektering for samtlige fagområder og for alle 
faser i prosjektet. Herunder også detaljtegninger, skjemategninger og annet 
underlagsmateriale som er nødvendig for innhenting av tillatelser, arbeidets utførelse og 
entreprenørens kontroll. 
 
Totalentreprenøren skal ha en egen prosjekteringsleder som styrer og koordinerer 
prosjekteringen og avholder prosjekteringsmøter hvor rådgivere og byggherre deltar. 
 
Plassering av ventiler, lysarmaturer, teknisk utstyr, kabelbroer, kanaler, rør etc. skal 
være koordinert mellom alle fag og brukerinstallasjoner skal integreres og avklares i 
prosjekteringen i samråd med byggherre og bruker. 
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Alle kostnader til prosjektering inkl. alle bi-omkostninger og tegningskopiering og 
kostnader vedr. koordinering med brukerinstallasjoner skal medtas. 
 

 Fremdriftsplan, beslutningsplan og arbeidstegninger 
Etter avtaleinngåelse skal entreprenøren – i samarbeid med Frogn Kommune – sette opp 
en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende.   
 
Totalentreprenøren skal sette opp en plan for fremdrift av prosjekteringen og for 
utarbeidelse av tegninger og skal under detaljprosjekteringen samarbeide med 
Byggherren slik at denne løpende får seg forelagt alternative forslag til valg av materialer 
og utførelse i de tilfelle hvor flere alternativer vil tilfredsstille kontraktens krav. 
Valgretten tilkommer Byggherren. Det skal i denne forbindelse utarbeides fortløpende 
beslutningsplaner som tar tidsmessig hensyn til dette. Beslutningsplanen skal til enhver 
tid gi Byggherren rimelig tid og underlag for sin beslutning.  
 
 Arbeidstegninger skal forelegges Byggherren senest 2 uker før utførelse på byggeplass. 
 
Tilbudstegningene er tegnet i ArchiCad. Det forutsettes at de øvrige tegningene utføres i 
et tilsvarende tegneprogram slik at det kan utveksles DWG-filer mellom de 
prosjekterende.                            
 
 Totalentreprenøren er ansvarlig for all prosjektering inkl. geoteknikk, energiforbruk, 
bygningsfysikk, brannteknikk, lydteknikk etc. og har risikoen for at alle 
prosjekteringsdetaljer blir offentlig godkjent. 
  
Enhver prosjektering og prosjekteringsdetalj skal anses for å ligge inne i 
tilbudet/arbeidet som totalentreprenøren skal utføre med mindre pålegg om endring er 
utstedt eller krevet. 
  
 Hvis uenighet oppstår om hvorvidt et forhold er inkludert i Totalentreprenørens 
kontraktsforpliktelse, kan han likevel ikke nekte å utføre eventuelle arbeider. Om han  
 mener at dette påfører han kontrakts stridige tilleggs omkostninger, må han gå frem 
etter reglene om endringer. 
 
Dokumentasjonskrav er angitt under de enkelte kapitler i kravspesifikasjonen. 
 

5.1.16 Rydding og renhold 

Det vil bli lagt spesielt vekt på at entreprenøren til enhver tid holder byggeplassen 
ryddig og at det ferdige bygget får et godt innemiljø. Dette medfører bl. a. at 
totalentreprenøren i byggefasen skal sørge for kontinuerlig rydding og fjerning av avfall, 
oppfølging av renovasjon mm. Alle kostnader vedr kildesortering og levering på godkjent 
mottak skal medtas. 
 
I innredningsfasen kreves bruk av industristøvsuger m/absolutt filter eller 
sentralstøvsuger slik at kosting som virvler opp støv i minst mulig grad forekommer. 
Kosting er ikke tillatt etter at installasjon av tekniske anlegg er påbegynt. 
 
Før overlevering skal totalentreprenøren foreta en komplett avsluttende bygg rengjøring 
av samtlige innvendige og utvendige overflater samt tekniske 
installasjoner/komponenter mv. Bygg rengjøringen skal omfatte alle arealer og alle 
leveranser: 
- Bygget skal være gjennomvasket og fritt for byggestøv/rester etc.  
- Alt avfall skal være fjernet fra området 
- Alle tekniske installasjoner skal være rene for støv 
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- Alt utstyr og alle komponenter skal være i rengjort og avpusset stand 
- Tavler etc. skal være rengjort 
 
Unnlatelse fra å følge opp dette fra totalentreprenørens side vil gi Byggherren rett til å 
rekvirere nødvendige rydde- og rengjøringsarbeider mv. fra andre for 
totalentreprenørens regning. 
 

5.1.17 Brannstrategi 

Kravene til branntiltak i ”Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk” (TEK 
10) skal oppfylles. Det foreligger komplett Brannteknisk konsept med beskrivelse og 
tilhørende branntegninger, se vedlegg 5; Brannteknisk konsept/notat.  
 
Totalentreprenøren skal sørge for at det angitte konseptet blir fulgt. 
Videre er totalentreprenøren ansvarlig for ajourføring av ”Brannteknisk konsept” og for 
utarbeidelse av endelig brannteknisk rapport med tilhørende tegninger og komplett 
branndokumentasjon iht forskrifter for særskilt brannobjekt. Alle installasjoner som 
kreves iht denne skal medtas i tilbudet. Det forutsettes at branninstallasjoner integreres 
i bygningskonstruksjoner så langt det er mulig.   
 
 Totalentreprenøren har ansvaret for at bygget og branndokumentasjonen blir godkjent 
uten anmerkninger fra brannvesenet etter byggearbeidene.  
 

5.1.18 Energiberegning og energiattest  

 Totalentreprenøren skal energimerke bygget, og gyldig energiattest skal foreligge ved 
overtakelse. Totalentreprenøren står ansvarlig for alle inputverdier i energiberegningen.  
 
Alle energiberegninger skal beregnes etter NS 3031 eller tilsvarende metode. 
 

5.1.19 Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) 

  
Generelt 
Totalentreprenøren er forpliktet til å levere komplett FDV-dokumentasjon av anlegget 
sammen med instrukser for drift og vedlikehold av installasjonene. Dokumentasjon skal 
leveres senest tre uker før overlevering, og skal bestå av minnepenn med alle 
dokumenter og tegninger i pdf-format. Alle tegninger skal også leveres i dwg-format. NB: 
”As built” –tegninger (DWG) skal bygges opp som beskrevet i vedlegg 2; Oppbygning av 
tegninger i Plania. Merk at dette også gjelder branntegninger og orienteringsplaner. 
 Innhold og detaljeringsgrad av drifts- og vedlikeholdsinformasjonen skal godkjennes av 
Byggherren.  
 
 Drifts- og systeminformasjon 
For hele bygget (Bygg, VVS og Elektro) skal det utarbeides komplette drifts- og 
vedlikeholds instrukser. Instruksene skal i tillegg til beskrivelse av anleggene, inneholde 
all relevant dokumentasjon for levert utstyr/komponenter/bygningsdeler på norsk med 
angivelse av fabrikat, typebetegnelse og kapasiteter.   
 
Videre skal det for de tekniske anleggene vedlegges protokoller fra igangkjøring av 
utstyr samt alle innregulerings- og måle protokoller fra belastningstester, lydmålinger 
etc. samt feilsøkingsskjema og nødprosedyrer. 
 
 Tilsyn og vedlikehold 
Det skal leveres en tilsyns- og vedlikeholdsplan for alle tekniske anlegg.  
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Det må utarbeides en leverandøroversikt med tilhørende spesifikasjon over reservedeler 
med angivelse av betegnelse og reservedelsnummer. 
 
 Sluttdokumentasjon – FDV-dok  
Det skal senest ved overlevering leveres følgende FDV-dokumentasjon: 
 
 Tegninger «som bygget» 
- Situasjonsplan og utomhusplan 
- Konstruksjonstegninger 1:100  
- Plantegninger 1:100 
- Snitt 1:100 
- Fasader 1:100 
- Elektro-tegninger inkl. skjema, tavleoversikter etc. 
- VVS-tegninger inkl. Systemskjema, bunnledninger og utvendige ledninger iht norsk VA- 
norm (http://www.va-norm.no/) 
- Rombehandlingsskjema 
- Branntegninger 1:100 (situasjonsplan, etasjeplaner og snitt) 
- Branninstrukser/orienteringsplaner  
- Alle arbeidstegninger skal leveres sammen med FDV dokumentasjonen 
 
 Dokumenter 
- Brukstillatelse / ferdigattest fra lokal bygningsmyndighet 
- Rapporter fra ferdigbefaring 
- Brannrapport/-notat 
- Branndokumentasjon iht Forskrift om brannforebyggende tiltak (§13 bygg) 
- Systembeskrivelser av tekniske anlegg – hvordan de er bygget opp, hvilke arealer de 
betjener og hvordan de fungerer 
- Kopi av brosjyremateriell, instrukser etc for gjeldende utstyr som har betydning for 
forvaltning, drift og vedlikehold av bygget. 
- Oversikt med adresse- og telefonlister over alle underentreprenører og leverandører 
- Beskrivelse av alt arbeid og utførelse som fraviker tilbudsbeskrivelsen 
- Testdokumentasjon og driftsinstrukser leveres i word/excel format. 
 

5.1.20 Opplæring 

Totalentreprenøren skal sørge for nødvendig opplæring av Byggherrens driftspersonell 
før overtakelse. Det skal foretas opplæring av byggherre fag for fag og settes av 
tilstrekkelig tid til gjennomføring. 
 

5.1.21 Tverrfaglige systemer  

 
Generelt 
Totalentreprenøren er ansvarlig for at alle tekniske anlegg fungerer som beskrevet i 
fagkapitlene. For å sikre dette har Totalentreprenøren ansvaret for at det blir utført 
systemtester og tverrfaglige tester. Totalentreprenøren er ansvarlig for å planlegge og 
koordinere egenkontrollene med involverte underentreprenører og har ansvaret for å 
koordinere grensesnittet mellom de tekniske fagene og gjennomføre tverrfaglige tester. 
Totalentreprenøren må påse at det avsettes tid til dette i fremdriftsplanene og plikter å 
innkalle Byggherren til å delta ved alle slike tester. 

  

5.1.22 Overtagelse   

Bygget overtas når FDV foreligger, tester er sluttført og anleggets funksjonerer er i 
henhold til spesifikasjonene. Garantitiden starter ved godkjent overtagelse.  
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Før overtagelse iht kontrakt, skal følgende være oppfylt: 
- Alt arbeid iht kontrakten skal være utført med den kvalitet  
  som er forutsatt. 
- Alle feil og mangler som er påpekt ved ferdigbefaring skal 
  være utbedret. 
 - Alle FDV-krav skal være oppfylt. 
 - Alle funksjonskrav skal være testet og godkjent. 
 - Alle offentlige godkjenninger skal være oppfylt. 
 - Full rengjøring skal være utført. 
 

5.1.23 Endringsarbeider   

Tillegg og fradrag tilbys utført iht kontraktsbestemmelsene. 
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 BESKRIVELSE AV ARBEIDENE 
 

6.1 GENERELT 
 

Totalentreprenøren må selv foreta nødvendig prosjektering og supplering av grunnlaget, 
og totalentreprenøren er ansvarlig for all prosjektering og endelig valg av løsninger.  
 
Totalentreprenøren er ansvarlig for alle stikningsarbeider. 
Alle forhold i reguleringsplan med bestemmelser og rammetillatelse skal ivaretas av 
totalentreprenøren.  

 
 

6.2 RIGG OG DRIFT 

6.2.1 Generelt 

NS 3420 utgave 4. Feb. 2013 toleranseklasse 3 skal legges til grunn for ytelsene.  
Totalentreprenøren skal medta alle nødvendige ytelser for å rigge og drifte byggeplassen 
i hele byggeperioden for alle arbeider. 
Etterfølgende punkter påpekes spesielt og skal innkalkuleres i tilbudet. 

6.2.2 Brakker 

Tilbudet vedr. rigg og drift skal baseres på at totalentreprenøren må medta alle 
nødvendige brakker og lagerlokaler. Plassering av brakker etc. må avtales med 
Byggherren. 

6.2.3 Underentreprenører  

Alle rigg- og driftsytelser for underentreprenører og sideentreprenører skal medtas. 

6.2.4 Utstikking, måling etc. 

Totalentreprenøren har ansvaret for all utstikking og måling i forbindelse med 
arbeidene, inkl. kontrollmåling av tomt og utomhusarealer i forbindelse med 
prosjektering og detaljering. 
Totalentreprenøren er ansvarlig for at arbeidene vedr. utstikking og måling prosjekteres 
og utføres av firma med nødvendig ansvarsrett. 

6.2.5 Rigg og adkomst  

Totalentreprenøren er ansvarlig for komplette riggytelser knyttet til gjennomføring av 
entreprisen og kostnaden med dette skal medtas i tilbudet. Som en del av 
prosjekteringen og gjennomføringen skal totalentreprenøren ivareta alle forhold i 
reguleringsplanen med bestemmelser. 
 
Totalentreprenøren skal utarbeide en riggplan som skal godkjennes av Byggherren før 
arbeidene settes i gang. 
 
Adkomsten til eiendommen skal under byggearbeidene hovedsakelig foregå via 
eksisterende adkomstvei, Gnr/Bnr: 86/935. Veien skal i størst mulig grad være åpen og 
tilgjengelig for de to andre brukerne/eiendommene som ligger innenfor bygningen på 
Kopås. Ved stenging er entreprenøren ansvarlig for omskilting og varsling av naboer. 
Nødvendig feiing og renhold utføres fortløpende, ved behov, under byggearbeidene. 
 
Totalentreprenøren har ansvaret for anleggsområdet i hele kontraktstiden og må sørge 
for nødvendig inngjerding, vakthold, avstengning og avlåsing mv.  
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Totalentreprenøren skal medta nødvendig skilt for merking av adkomsten til 
byggeplassen.  

 
 

6.3 GRUNNARBEIDER 

6.3.1 Generelt 

Samtlige arbeider og leveranser skal utføres i samsvar med NS 3420, og de standarder 
som NS 3420 henviser til, samt andre Norske forskrifter, bestemmelser og standarder, 
dersom de ikke strider mot andre bestemmelser i tilbudsmaterialet. Krav til utførelse 
skal være iht NS 3420 toleranseklasse 2.  
 

6.3.2 Tomt og grunnforhold 

Tomten er på 2880 m2, og består omkring bygningen av asfaltert adkomstvei, for-plass og 
parkeringsplass, gjengrodd hageareal med 3 frukttrær som skal bevares, buskplanting og 
plen, samt randsone av naturlig vegetasjon.  
 

       Det er foretatt 3 graveprøver som viste: 

1 På nordsiden av bygningen: Morenegrus 0,5-1m over tørrskorpeleire.  

Ikke spesielt egnet til infiltrasjon. 

2 På sørsiden av bygningen (3m fra husvegg). Morenemasse – grus. Kan egne seg for 
infiltrasjon. 

3 På søndre parkeringsplass. Fjell på ca 0,5m dybde som stuper mot vest der massene ble 
registrert morenegrus/grus. Kan egne seg for infiltrasjon. 

 

6.3.3 Opparbeidelse av tomt 

Opparbeidelse av tomt skal omfatte alle nødvendige arbeider fra dagens situasjon til 
ferdig utomhusanlegg. Entreprenøren overtar tomta som den er, og må stå for 
opparbeiding av komplett utomhusanlegg inklusive ny adkomstvei, for-plass, 
parkeringsplass, hageanlegg og grøntsoner med overflater, konstruksjoner, møbler og 
beplantning i henhold til som vist på utomhusplan og i funksjonsbeskrivelse. Dette 
innebærer alle arbeider i forbindelse med rydding av tomt, fjerning av vegetasjon som 
ikke skal bevares, masseutskifting/tilføring av masser, samt planering. Likeledes skal det 
inkluderes alle former for graving, lasting, transport og avgifter i forbindelse med 
utomhusarbeidene.  
 
Mer om utomhusarbeider fremkommer av pkt. 5.4; Utomhus arbeider.  
 
Nødvendige grave- og sprengningsarbeider i forbindelse med fundamenter, grøfter, 
trekkerør, energibrønner etc skal være inkludert i tilbudet. 
 

6.3.4 Utvendige VA-anlegg  

 
Overvann: Det skal legges ny drenering. Se også beskrivelse av bygningsmessige 
hjelpearbeider. 
 
Takvann skal ledes vekk fra hus og ut til steinsatte vannrenner og sandfangssluk med 
ledning til fordrøyningsmagasin i grunnen. 
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Annet overvann ledes vekk fra hus til terreng og fordøyes på egen tomt. Det etableres 
fordrøyningsmagasin under søndre del av parkeringsplassen i form av steinfylling eller 
magasin bygget sammen av kumringer i betong (tegningsnummer V00 730 11 00 01). 
Nødvendig volum skal dokumenteres ved beregning som forelegges byggherren. 
Prosjektert grunnlag skal godkjennes før utførelse av MIK (Miljø Idrett 
Kommunalteknikk) i Frogn kommune. 
 
Vann og spillvann: Det skal legges nye ledninger for vann og spillvann fra kommunale 
ledninger i krysset Ringedammen / Vindfangerveien til tomtegrense mot nord. Det 
legges 150 mm vannledning og 160 mm spillvannledning. Det skal etableres ny 
brannkum mellom 25 og 50 meter fra hovedadkomst til bygget. Tilbudet skal omfatte 
ledningsnett og tilkobling til kommunale ledninger inklusive nødvendige grøfter og 
kummer.  
Prosjektert grunnlag skal godkjennes før utførelse av MIK (Miljø Idrett 
Kommunalteknikk) i Frogn kommune. 
 

6.3.5 Utvendige kabelarbeider  

Skisse med tilkoblingspunkter for strøm, ligger vedlagt (vedlegg 8b)  
 
Det skal leveres komplett løsning for strømforsyning og svakstrøm (TV/tlf/data).  
 
Vedlagt følger kartutsnitt fra Hafslund Nett AS av 18.09.14 over mulighet for 
strømforsyning (vedlegg 8b). Vi har videre fått oppgitt at GET har anlegg i området som 
kan benyttes i samme trase. Totalentreprenøren er ansvarlig for videre prosjektering, 
utførelse og samkjøring/koordinering med kabeletater.  
 
Komplette grøfter/stolper iht Hafslund Nett AS sine REN-blader og GET sine krav skal 
medtas.   
 

  
6.4 UTOMHUSARBEIDER 

6.4.1 Generelt 

Samtlige arbeider og leveranser skal utføres i samsvar med NS 3420, og de standarder 
som NS 3420 henviser til, samt andre Norske forskrifter, bestemmelser og standarder, 
dersom de ikke strider mot andre bestemmelser i tilbudsmaterialet. Krav til utførelse 
skal være iht NS 3420 toleranseklasse 3. Det stilles av bygningskulturelle årsaker ikke 
generelle krav til at prosjektet skal ivareta krav til universell utforming NS 11005. 
Kjøreadkomst og parkeringsplass skal dog ha et tverrfall på 2 %, som fører avrenning til 
terreng og/eller overvannsgrøft. Likeledes skal alt uteoppholdsareal utformes med tanke 
på at fare for personer skal unngås.  

 

6.4.2 Opparbeiding av uteareal 

Adkomstveien er gitt ny geometri, og skal sammen med plassen nord for bygningen ha 
overbygning og asfaltdekke beregnet for belastning av daglig trafikk med 
dimensjonerende kjøretøy lastebil (=brannbil).  
Det skal opparbeides 1 parkeringsplass for personer med nedsatt funksjonsevne. Denne 
skal ha tydelig oppmerking, med HC-symbol i hvit thermoplast. 
Der det på utomhusplanen (Tegningsnummer L00 77 10 00 02) er vist kantstein ved 
kjørevei skal det settes kantstein av granitt med dimensjon 12x25cm med 2x2cm fas. 
Kantstein skal monteres i mørtel med knase fuger. Visflate 13cm. 
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For-plassen skal opparbeides i henhold til universell utforming, slik at det senere, om 
nødvendig, kan etableres en rampe på området, uten store inngrep i terreng og plassens 
utforming. For å oppfylle kravene til universell utforming skal gangadkomstene fra vei, 
parkeringsplass for personer med nedsatt funksjonsevne og gangadkomst til felles 
uteoppholdsareal være trinnfri og med stigningsforhold ihht.Tek10. 
 
Eksisterende rekkverk. Smijernsrekkverk på trapp ved hovedinngang skal restaureres. 
Alt metall sandblåses, primes og lakkeres i sort farge.  
 
Eksiterende trapp ved inngangsparti skal restaureres. Hele trappen inklusive vange 
skal rengjøres og repareres. Dette inkluderer oppretting av trinn, festing av løs stein, 
samt ifylling med samme steinmateriale i hull. Alt stein- og betongmateriale skal påføres 
egnet impregnering for enklere vedlikehold og bedre holdbarhet. Metoder og produkter 
skal legges fram for byggherre til godkjenning før igangsetting av tiltaket. 

 
Avfalls-skur. Det skal etableres avfalls-skur i størrelse og plassering som vist på 
utomhusplanen (Tegningsnummer L00 77 10 00 02). Materialer og farger skal være i 
samsvar med hovedbygningen. Leveres med 2 strøk oljedekkbeis utvendig og innvendig 
(også i himling). Skuret bygges som åpen og luftig konstruksjon med 3 vegger (åpning 
mot adkomsveien). Pulltak. Fast fundamentert på betongplate eller søylefundamenter. 
Dersom det velges søylefundamenter skal gulvet asfalteres. 
 
Postkasser. Det skal monteres 6 stk. postkasser på avfallsskurets endevegg. Solid 
utførelse/kvalitet. Type postkasse skal godkjennes av byggherre før bestilling.  

 
 

 
6.5 BYGNINGSARBEIDER 

6.5.1 Generelt 

 Materialvalg og tekniske løsninger 
Alle konstruksjoner skal være funksjonstilpasset de påkjenninger de kan utsettes for.  
Materialene skal være solide, og egnet for både renhold og vedlikehold.   
 
Det skal legges vekt på å benytte vedlikeholdsfrie materialer samt produkter det er lett å 
erstatte ved eventuell nødvendig utskifting og fremtidig rehabilitering. 
 
Materialer og produkter til byggverk skal velges slik at det også ved byggverkets 
avskaffelse brukes lite energi med lav grad av forurensning. Det skal velges materialer og 
produkter med potensial for gjenbruk og gjenvinning. 
 
Generelt skal konstruksjons- og materialvalg baseres på anerkjente og velprøvde 
løsninger og utførelser. Det skal legges vekt på rasjonelle og fremdriftsvennlige 
produksjonsteknikker som vil minimalisere støy, forurensninger, avfall, kapp og 
nedfukting av bygningsmaterialer. 
Alle innredningsarbeider skal holde et høyt håndverksmessig nivå. 
  
Alle materialvalg og fargevalg skal forelegges Byggherren for godkjennelse. 
 
 Krav til overflater 
Alle komponenter skal overflatebehandles i forhold til de påkjenninger de blir utsatt for. 
Generelt gjelder at overflaten skal være dekket, jevn og pen. Behandling på ulike 
materialer skal gi enhetlig utseende. Overflatebehandling, emisjonsrater og kontakt med 
helseskadelige stoffer, skal utføres i henhold til myndighetenes krav.  
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Prosjektering 
Totalentreprenøren har ansvaret for all prosjektering for samtlige fagområder og før 
utførelse skal det foreligge detaljerte arbeidstegninger for de bygningsmessige arbeider 
tilgjengelig for Byggherren. Materialet skal gi en komplett og lettforståelig oversikt over 
det som inngår i kontraktarbeidet og skal som et minimum bestå av: 
 
- Utomhusplan 
- Plantegninger, snitt og fasader  
- Himlingsplaner  
- Skjema for dører og vinduer med beslag 
- Konstruksjonstegninger  
- Nødvendige detaljer av konstruksjoner 
- Statiske beregninger 
- Akustiske beregninger 
- oppjustert brannrapport og utarbeidelsen av rømnings-/ brannplaner 
- Evt. innstøpningsdetaljer for bl.a. teknisk utstyr 

 
Krav til sluttdokumentasjon 
Det vises til pkt. 5.1.19; Forvaltning, drift og vedlikehold. 
 

6.5.2 Bæresystem 

 Bygget har en langsgående bærevegg for gulvbjelker. Gulvbjelkene har opplegg fra 
yttervegg til midtvegg. Bygget har også en brannvegg som deler bygget i 2 deler. 
 
Ved hulltaking i noen av disse veggene utover de åpningene som er utført, må det 
forsterkes i overkant av åpningene. Forsterkning kan skje ved innlegging av 2 stk. 
vinkeljern – 1 stk. på hver side – dimensjon ca. 50x50x50mm. Lengde er lysåpning pluss 
150mm på hver side. 
 

6.5.3 Yttervegger 

Alle steder på ytterhuden som har råteskader skal ytterveggkledning, vannbrett, 
belistning, takgesims etc. byttes/ repareres med samme dimensjoner som eksisterende 
utførelse.  
Alle utvendige flater vegger, dører, vinduer, belistning etc. skal skrapes grunnes og males 
med to strøk maling for et heldekkende og sammenhengende sluttprodukt.   

 

6.5.4 Vinduer og dører 

Dører, vinduer skal ha samme materialkvalitet som eksisterende og skal leveres med 
ferdig overflatebehandlete karmer, lister og utforinger. Alt glass skal være klart/nøytralt. 
Entreprenør er ansvarlig for at dører og vinduer tilfredsstiller brann og lydkrav. Glass 
skal være energiglass, og tilfredsstille TEK 10. Alle innerdører/skyvedører utføres som 
kompaktdører med laminat overflate, og kantlist i samme farge som laminat.  
 
Eksisterende ytterdører skal utbedres/ overflatebehandles og leveres komplett med alt 
beslag.  
 
For alle nye overflater avtales farge med Byggherren i god tid før produksjon.   
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6.5.5 Lås og beslag 

Dører som skal tilknyttes adgangskontroll og brannvarslingsanlegg leveres med utstyr 
montert i dør/dørkarm/låskasse m.m. (dvs. motorlåser, elektriske sluttstykker, 
mikrobryter i låskasse/sluttstykke og magnetkontakt i dørkarm). 
Låser og beslag, så langt det er mulig, skal tilfredsstille FG- krav. 
Det skal monteres vridere og langskilt av kvalitet i børstet rustfritt stålkvalitet. 
Det medtas dørstoppere av solid utførelse. Dørstoppere skal ikke monteres på gulv. 
Alle inngangsdører skal leveres med sylinderlås for system. Låssystem og 
adgangskontroll skal ivareta kravet til rømning og tilbake rømning. 
 
Eksisterende hovedinngangsdør skal ha vri-lås fra innsiden og nøkkellås fra utsiden. Det 
samme gjelder for inngangsdør til hver boenhet. Se også pkt. 6.12.11; porttelefon. 
Utvendig bod skal kunne åpnes med samme nøkkel som brukes til inngangsdør for 
tilhørende boenhet. Egen nøkkel på samme system for teknisk rom i kjeller. Entreprenør 
er ansvarlig for utarbeidelse av beslagliste. 
  

6.5.6 Innervegger 

Det henvises til vedlagte planer med angivelse av spesifiserte veggtyper. 
Det er totalentreprenørens ansvar å påse at nødvendige krav for brann- og lyd ivaretas i 
veggoppbyggingene. Alle gipsvegger sparkles, strimles og males med tre strøk maling for 
et slett og heldekkende sluttprodukt. 
 
Mot gulv monteres malt gulvlist som gjæres i hjørnene og tilpasses dørgerikter for et 
sammenhengende sluttprodukt. Der det er mulig fuges og males alle overganger i 
vegghjørner og mellom vegg og tak. 

 
Alle innervegger isoleres, kles med plater, sparkles og males dersom annet ikke er angitt 
i rombehandlingsskjemaet. Alle nødvendige krav til bæring, brann- og lydforhold må 
ivaretas.  
 

6.5.7 Dekker  

 Gulvoverflater 
Det henvises til vedlagt rombehandlingsskjemaer – gulv. 
Nødvendig oppbygging av plater etc. for å få en utseendemessig jevn og god utførelse. 
Underlaget må utføres slik at det ikke oppstår knirk eller andre generende utførelser. 
 

 Himlinger 
Det henvises til vedlagte rombehandlingsskjema – himling med nedforingshøyder og 
utførelse. 
Overflaten sparkles, strimles og males med tre strøk for en slett og heldekkende 
sluttprodukt. 
Alle overganger mellom tak og vegg fuges og overmales. 
 

6.5.8 Yttertak  

 Takstein på yttertak demonteres og rengjøres før remontering og ny takpapp, lekter og 
sløyfer og takstein remonteres og kompletteres med tilsvarende type og farge. Alle 
tilslutninger til gesimser og piper medtas. Det medtas beslag på piper med dekket topp, 
og det monterte snøfangere på tak i hele lengden for alle fire sider. 
 
Beslag tak: sink/ galvanisert 
Taknedløp: alle takrenner og taknedløp i galvanisert stål.  
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6.5.9 Fast inventar 

 Kjøkken 
I kjøkken medtas komplett kjøkkeninnredning iht vedlagte skjemategninger.  

 Innredningen må ha robust utførelse som tåler sterk påkjenning. 
 
Det skal være opplegg for hvitevarer iht kjøkkentegninger. Det skal i tillegg installeres og 
integreres avtrekkshette med kompaktaggregat/ balansert ventilasjonsaggregat for hver 
leilighet. Alt dette fremkommer på vedlagte kjøkkentegninger. Mer om 
kompaktaggregatene fremkommer av pkt. 6.07; Luftbehandlingsanlegg.    
 
 Bad 
I bad skal det medtas komplett toalett innredning ihh. til vedlagt baderoms skjema med 
utførelse i porselen. Alle synlige rør skal være forkrommet/ forniklet. 
All kompletterende maling og utstyr utføres med kvalitet for bad. 
 
Sluk i dusj-hjørne, og tydelig fall til sluk. Våtroms normen legges til grunn.  
 
 Garderobeskap og hyller 
Garderobeskap og hyller skal ha god kvalitet og med enhetlig dørhåndtak i rustfritt eller forkrommet/ 
forniklet utførelse for enhetlig utførelse for resten av leiligheten iht angivelse på tegningsunderlag.   
 
 Bod 
I innvendig bod bygges et enkelt men solid hyllesystem.  

6.5.10 Trapper, rekkverk etc.  

Rekkverk og balustre på trapp og repos samt inn-/ opptrinn innvendig skrapes grunnes 
og males med to strøk trappe maling. Trinnene males med slitesterk «trappemaling». 
Underside trapp skal brannmales. 

6.5.11 Kjeller og teknisk rom  

Det henvises til vedlagte romskjemaer for utførelse. 
Teknisk rom plasseres i kjeller under felles trapp iht tegningsunderlag, og skal inneholde 
teknisk utstyr for bygget. Totalentreprenør må dimensjonere, prosjektere og bygge dette 
rommet. Teknisk rom skal tilfredsstille alle gjeldende forskriftskrav. Rommet skal 
ventileres, inneholde sluk og tilhørende avløp. Fall på gulv må tilpasses sluk.  

 

6.5.12 Hjelpearbeider VVS  

 
De komplette bygningsmessige hjelpearbeider for VVS-anleggene, som hulltaking, 
utsparinger, graving, gjenfylling, spikerslag etc. skal medtas. Omfanget må avklares med 
teknisk entreprenør slik at hull og/eller dobbeltprising unngås. Totalentreprenøren er 
ansvarlig for at alle arbeider blir medtatt uavhengig av om de utføres av 
underentreprenører eller ikke. 
 
Utomhus: 
Rundt huset skal det graves grøft for legging av ny drensledning. Grøften må graves slik 
at den har et høydepunkt midt på fronttrappen og med fall, min. 1:100, ut til hver side. 
Grøften graves fram til eksisterende kum på syd – vestsiden av bygget (kum med 
sementlokk). 
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Drensledningen, 2 stk. ø100mm, legges på en seng av pukk, det monteres 
grunnmurspapp fra uk. Ledninger til ca. 100mm over nytt terreng, som avsluttes med 
list. 
Se for øvrig leverandørens anvisninger. Grøften fylles igjen med frostfrie masser, pukk og 
grus opp til ca. 500mm fra terreng. Øverste laget tilbakefylles med stedlige masser. 
 
Bunn av alle utvendige areaer skal renskes for masse og tilbakefylling. Betongveggene 
renskes og det monteres nye rister over alle åpninger. Alle utgravde masser skal kjøres 
bort, bortsett fra de som skal tilbakefylles. 
 

6.5.13 Hjelpearbeider elektro 

  De komplette bygningsmessige hjelpearbeider for El-anleggene, som hulltaking, 
utsparinger, graving, spikerslag etc. skal medtas. Omfanget må avklares med teknisk 
entreprenør slik at hull og/eller dobbeltprising unngås. Totalentreprenøren er ansvarlig 
for at alle arbeider blir medtatt uavhengig av om de utføres av underentreprenører eller 
ikke. 
 
Totalentreprenøren skal levere et komplett bruks- og miljøtilpasset bygg med VVS-
tekniske anlegg ferdig installert, igangkjørt og innregulert.  
 
Totalentreprisen skal også omfatte alle bygningsmessige og elektriske arbeider som 
tilhører VVS-installasjonene. Totalentreprenøren har det hele og fulle ansvar for offentlig 
godkjennelse. 
 
Det skal i utviklingen av prosjektet legges vekt på å finne frem til energiøkonomiske og 
driftstekniske enkle og oversiktlige systemer. Det legges vekt på å unngå teknisk 
kompliserte løsninger, men dog slik at energiøkonomiske og komfort/miljømessige 
hensyn likevel ivaretas på forsvarlig måte. 
 
Anleggene utformes og plasseres slik at det blir god tilgjengelighet for effektiv drift og 
vedlikehold. Kanaler og rørtraséer skal være tilgjengelig for renhold og 
vedlikehold/reparasjoner. 
 
Alle vitale funksjonsdeler under gulv på grunn og i bakken skal være sikret mot skader 
og de skal være tilgjengelig for inspeksjon, kontroll, service og vedlikehold. 
Det skal klart gå fram av tilbudsdokumenter hvilke løsningsforslag som er lagt til grunn i 
prosjektet. 
 
Alt utstyr, koblinger, kraner etc i teknisk rom skal fullisoleres for å hindre varmetap. 
 

6.6 VVS- ANLEGG GENERELT  
 

6.6.1 Krav til tilbud 

 Tilbudet skal inngis i henhold til denne kravspesifikasjon med tilbudsbestemmelser, og 
med basis i det tegningsgrunnlag som følger av tilbudsdokumentene. 
 
Tilbudet skal inneholde opplysninger om hvilke VVS-tekniske underentreprenører som 
er forutsatt benyttet. Vedlagt tilbudet skal også følge en kortfattet beskrivelse av VVS-
anleggene. Beskrivelsen må inneholde tilstrekkelige opplysninger til at det er mulig å 
vurdere anleggets utførelse/oppbygning, ytelse og funksjon. Det skal videre vedlegges 
liste som viser fabrikat, type og kapasiteter for tilbudt utstyr.  
Det er tilbyders ansvar å foreta alle beregninger og dimensjonering av de VVS- tekniske 
anlegg. 
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6.6.2 Lover og forskrifter 

VVS-anleggene skal generelt utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og 
standarder samt eventuelle lokale bestemmelser.  
Behovene for oppvarming, ventilasjon, belysning, komfort og andre funksjoner skal 
dekkes med et minst mulig forbruk av energi. 
 
Energiberegninger konferer pkt. 5.1.18; Energiberegning og energiattest.  

  
I tillegg til forannevnte, vises også til følgende dokumenter/håndbøker: 

- Arbeidstilsynets bestemmelser/veiledninger 
- NKS Normalreglementet for sanitæranlegg 
- Prenøk 
- Ventøk 
- Varmenormen 
- Kuldenormen 
- Våtromsnormen 
- BYGGFORSK Byggdetaljblader 

 

6.6.3 Klima- og komfortkrav 

Inneklima skal generelt tilfredsstille krav i TEK 10. 
Bygget skal prosjekteres etter minimum lydklasse C basert på NS 8175 for boliger. 
Det er totalentreprenørens ansvar å sikre at lyd- og akustikkproblematikken blir 
ivaretatt etter lovkrav, standardens krav, beskrivelsen og angivelse på tegninger. 
 

6.6.4 Krav til prosjektering 

Entreprenøren er ansvarlig for at klima- og funksjonskrav oppfylles gjennom en 
samordnet tverrfaglig prosjektering av de ulike tekniske anleggene samt byggets 
arkitektoniske og konstruktive utforming. 
Det skal som minimum utarbeides digitale 2D arbeidstegninger i DWG-format. Som 
minimum forlanges følgende tegninger: 
 

- Situasjonsplan (utvendig VA-anlegg) 
- Bunnledningsplan 
- Etasjeplaner 
- Takplan 
- Nødvendige snitt  
- Skjemategninger 
- Oppleggsskjemaer 
- Systembilder (flyt-skjema) med automatikk-komponenter inntegnet 
- Nødvendige detaljtegninger 

 
Arbeidstegninger skal normalt være i målestokk 1:50. Detaljer kan være nødvendig å 
vise i målestokk 1:20/1:10. Tegningene skal være tilgjengelige for kontroll hos 
tiltakshaver minst 14 dager før arbeidene igangsettes. 

  
 Alle prosjekteringsarbeider av VVS-anlegg skal medregnes og det skal også medtas alle 
kostnader til møter, befaringer, kopiering og øvrige biomkostninger. 
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6.6.5 Instrumentering og merking 

VVS-anleggene skal utstyres med analoge instrumenter som gjør kontroll av alle 
regulerte og driftskritiske parametere mulig. 
 
Systembetegnelser og merking av komponenter og utstyr skal være i samsvar med FoU-
prosjekt nr. 50083: Tverrfaglig merkesystem for bygninger (TFM-systemet). 
Rør- og kanalanlegg utstyres med merker som angir kursbetegnelser, strømnings-
retning, dekningsområde i bygget etc. 
 

6.6.6 Igangkjøring, innregulering etc. 

Entreprenøren skal før overlevering kontrollere at alle komponenter og alt utstyr 
fungerer i samsvar med produsentens anvisninger samt oppfyller ytelseskrav og krav til 
delprodukt i denne beskrivelsen. Protokoller innsettes i drifts- og vedlikeholds instruks. 
 
Luftmengder i ventilasjonsanlegg skal inn reguleres i samsvar med prosjekterte verdier. 
Innreguleringsprotokoller innsettes i drifts- og vedlikeholds instruks. 
 
Lydtrykknivået i oppholdssonen i alle rom skal kontrolleres før overlevering. Det 
forutsettes at målinger gjennomføres og dokumenteres i henhold til NS 8172. 
Protokoller innsettes i drifts- og vedlikeholds instruks. 
 

6.6.7 Krav til sluttdokumentasjon 

For alle VVS-tekniske anlegg skal det utarbeides komplette drifts- og vedlikeholds –
instrukser, se pkt. 5.1.19; Forvaltning, drift og vedlikehold. Instruksene skal i tillegg til 
beskrivelse av anleggene, inneholde all relevant dokumentasjon for levert 
utstyr/komponenter på norsk. Videre protokoller fra igangkjøring av utstyr samt alle 
innregulerings- og måleprotokoller. 
  
 

6.7 VVS- SANITÆRANLEGG  
 

6.7.1 Orientering 

Alle eksisterende sanitærinstallasjoner skal rives.  
 
Alle innvendige rørføringer for tilførsel av VV/KV og bortledning av spillvann fra 
installasjonene skal inngå.  
 

6.7.2 Varmt tappevann 

Varmt tappevann skal forvarmes ved hjelp av varmepumpesystem basert på varme fra 
uteluft (Luft/vann- varmepumpe). Videre oppvarming av varmt tappevann gjøres i felles 
bereder for alle boenhetene. Bereder skal ha et totalvolum på minimum 800 liter. 
Varmtvannsbereder er tenkt plassert i teknisk rom i kjeller. Varmepumpen skal 
dimensjoneres slik at minimum 60 % av energiforbruket til oppvarming av tappevann 
dekkes av varmepumpen. Varmtvannsystemet skal utformes slik at fare for 
oppblomstring av legionellabakterier elimineres. 
 
Utgående varmtvanns-temperatur skal ha sentral regulerbar begrensning minimum i 
området 50 – 75 °C. Sikkerhetsventilene skal ha brutt avløp ført til sluk. Det skal leveres 
ekspansjonskar for tappevannet. 
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6.7.3 Forbruksvannsledninger 

Kaldt- og varmtvannsledninger legges av kobberrør, syrefaste rør eller godkjente PEX-
rør (rør-i-rør). Trykklasse PN 16. Prøvetrykk 10 bar. Driftstrykk maksimalt 6 bar. Skjulte 
skjøter eller koblinger i vegger aksepteres ikke. Samtlige ledninger skal trykkprøves før 
isolering.  
 
Det forutsettes at “rør-i-rør” systemet benyttes der hvor føringene legges i vegg, eller på 
annen måte innebygges. Alle synlige utstyrsforbindinger fra skjult opplegg skal være 
forkrommet dersom ikke annet er angitt.  
 
Ingen tappesteder skal ha lenger ventetid enn 10 sekunder på varmtvann. 
 

6.7.4 Bunnledninger 

Eksisterende bunnledninger settes ut av drift ved at alle sluk fylles med betong, opplegg kappes ved 
gulv i kjeller og fylles med betong og utgående bunnledning terses ved hovedledning. Det etableres ny 
bunnledning for sluk i teknisk rom samt for nytt spillvannuttrekk fra utstyr i 1. og 2. etasje.  
 
Bunnledninger legges av PVC grunnavløpsrør. Jordingsmuffe plasseres rett innenfor 
grunnmur. Alle bunnledninger og utvendige uttrekk skal renspyles, trykkprøves og TV-
kontrolleres før overlevering.  
 

6.7.5 Innvendig opplegg avløp 

Generelt skal alle innvendige avløpsopplegg for spillvann utføres av støpejernsrør (MA-
rør). Avløp fra utstyr til skjult opplegg eller fra utstyr på golv på grunn utføres av rør i 
forkrommet plast (PP).  
 
Alle opplegg over gulv på grunn skal forsynes med stakeluke.  
På skjulte opplegg innsettes inspeksjonsluker foran stakeluker. Lufting av 
avløpssystemet skal ivaretas ved atmosfærisk lufting over tak.  
 

6.7.6 Isolasjon/mantling 

Varme ledninger isoleres med mineralullisolasjon med ytterkledning. Alle ledninger hvor 
det kan oppstå kondens (kv), må isoleres med diffusjonstett isolasjon. 
 
Alle synlige isolerte ledninger skal pålegges aluminium overflatekledninger eller annet 
egnet materiale. Ved alle avslutninger monteres mansjetter. Tape i forbindelse med 
isolering og mantling tillates ikke benyttet. Det vil bli stilt strenge krav til det ferdige 
produkt. 
 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ved valg av isolasjonsmateriale/-metode må 
tas hensyn til brannkrav på montasjestedet. 
 

6.7.7 Ventiler og målere 

Vanninnlegg utstyres med hovedstoppekran og vannmåler iht kommunale krav.  
Det skal være en stengeventil plassert i hver boenhet, i tillegg til en felles stengeventil for 
hele bygget som er plassert i teknisk rom. Foran alt utstyr som skal tilknyttes 
vannledning, monteres kuleventil. 
 
Det skal være egen måler knyttet til varmt tappevann og kaldt vann for hver enkelt 
boenhet, pluss en tilsvarende måler for hele bygget samlet. Vannmåler for den enkelte 
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leilighet plasseres i den enkelte leilighet sammen med stoppekran, mens måler for hele 
bygget plasseres i teknisk rom.    
 

6.7.8 Sluk  

Sluk installeres i alle våtrom, og i tekniske rom. Det skal ikke benyttes plastsluk i 
etasjeskille av brannhensyn.  
 

6.7.9 Sanitærutstyr 

Det skal benyttes utstyr av anerkjent kvalitet og merke. Servanter og toaletter skal være 
av sanitærporselen, standard hvit type, og tilpasset HC-standard.  
Type utstyr skal godkjennes av byggherre før levering/montering.  
 
Klosett skal være i hvit porselen med 2-knapps spylefunksjon for valg av hel henholdsvis 
halv vannmengde og med maksimum vannmengde på 6 liter. Leveres med påmonterte 
armlener. Alle klosetter skal være gulvmonterte. 
 
Servanter utstyres med forkrommet flaskevannlås og avløpsrør.  
Avløpsrørene skal fortrinnsvis legges "skjult". Oppløftventil benyttes ikke. 
 
Blandebatterier på servanter skal være ett-greps med keramisk tetning.  
Til kjøkken leveres ett-greps blandebatterier med svingbar tut og avstengningsventil for 
oppvaskmaskin.  
Det skal benyttes dusjkabinett med ett-greps trykkstyrt termostatbatteri. Dusjhode 8-10 liter/min. 
 
Det skal være ferdig opplegg for vaskemaskin og oppvaskmaskin i hver boenhet. Plasseres iht 
tegningsunderlag. 
 
Det skal leveres 2 stk frostfrie utvendige slangekraner plassert i henhold til tegning fra LARK. 
 
 
 
 
 

6.8 VVS – SPRINKLERANLEGG 
 
Bygget skal ikke sprinkles. 
 
 

6.9 VVS – VARMEANLEGG  
 
Bygget varmes opp med elektriske panelovner. Se elektrokapittel.  
 
 

6.10 VVS – LUFTBEHANDLINGSANLEGG  

6.10.1 Generelt 

Leveringen skal inneholde komplette luftbehandlingsanlegg, mekanisk balansert anlegg 
med varmegjenvinner. I hver boenhet leveres/monteres et kompaktaggregat for 
boligventilasjon som kombineres med kjøkkenhette. Aggregatene leveres komplett med 
tilsatsvarme og automatikk. Aggregatene forutsettes montert over kjøkkenbenk/komfyr.  
Betjening av ventilasjon og kjøkkenhette skal skje fra hettefront. Det monteres eget 
ventilasjonsaggregat for kjeller inklusive trapperom. 
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6.10.2 Dimensjonering 

Tilbyder må selv dimensjonere nødvendige luftmengder iht forskriftskravene. TE står 
ansvarlig for løsningene.  
 
Nødvendige luftmengder og utstyr for trappoppgang, teknisk rom og boder skal medtas.  
For disse arealene gjelder maks temperatur 28 grader. For teknisk rom skal minimum 
luftmengde være 8 m3/m2/h. 
  

6.10.3 Kanalnett 

Generelt skal kanaler utføres av varmeforsinket stål, tetthetsklasse B, jfr. NS 3420.  
Runde kanaler skal være spiralfalset.  Fleksible kanaler godtas ikke benyttet. 
Luftinntak/luftavkast samt lufting til soil føres i sjakt og over tak.  
 
Nødvendige kanaler for tilluft i oppholdsrom og evt. sovealkove. Avtrekk fra bad og kjøkken. Det skal 
være separat avtrekk helt opp til tak for hver boenhet.  
Kanalføringer skal være innebygd over kjøkkeninnredning og evt i bod. Tilluftsventil integrert i 
bakvegg slik at ikke kanaler blir ført ut i rommene.  
 
Kanalnettet forsynes med nødvendige luker for innvendig inspeksjon. Lukene skal være 
tette og ha enkel åpne-/lukkemekanisme.  
 
Kanalene skal være forseglet under transport, lagring og under montasjen. Alternativt settes 
kanalnettet under overtrykk i montasjeperioden.  
Kanalenes renhet skal kontrolleres og dokumenteres ved overlevering. Krav til renhet: 
Støvdekkeprosent < 5 % målt med BM-dustdetektor. 
 
Ventilasjonsanlegget skal under ingen omstendighet startes før bygget er rent. 
 

6.10.4 Luftfordelingsutstyr 

Det skal benyttes utstyr av god kvalitet og anerkjent merke, hvor ytelses-dokumentasjon 
foreligger. Plassering må skje etter nøye koordinering mellom de utførende. Både tilluft- 
og avtrekksventiler skal være enkle å måle luftmengden over, og de skal være enkle å 
demontere og rengjøre. 
 

6.10.5 Isolasjon/mantling 

Kanalanlegget isoleres mot varmetap, kondens, støy og for å hindre brann-spredning. Brannisolering 
utføres forskriftsmessig og i samsvar med byggets branntegninger. 
 
Generelt skal all isolasjon ha ytterkledning for fiberbinding.  
 

6.10.6 Merking av maskinelt utstyr 

Maskinelt utstyr merkes med graverte plastskilter. Skiltene påføres betegnelse i samsvar 
med tegninger, flytskjema etc. samt automatikkskjema. 
 

6.10.7 Innregulering 

Innregulering skal utføres av teknisk kvalifisert person og forøvrig i samsvar med NBI-
anvisning 16-2. Protokoll med angivelse av prosjekterte verdier, målte verdier og avvik i 
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% innsettes i drift- og vedlikeholdsinstruks. Det presiseres at hovedluftmengder ved 
aggregat og ved hovedfordelinger skal måles. 
 

6.10.8 Lydmålinger 

Entreprenøren skal foreta lydmålinger i leilighetene.  
Skjema med målte verdier skal inntas i drifts- og vedlikeholdsinstruks. 
  

6.10.9 Avtrekk fra kjøkken 

Avtrekkshette over komfyrtopp i kjøkken leveres som en del av ventilasjonen.  
Her medtas utblåsningskanal ført i sjakt over tak avsluttet i takhatt (felles). 
 
 
 
 

6.11 ELEKTRO 

6.11.1 Generelt 

Eksisterende elektrisk anlegg skal fjernes helt og det skal leveres komplett nytt elektrisk, 
skjult, anlegg. 
Det er forutsatt strømforsyning fra frittstående koblingspunkt til ny hovedfordeling i 
kjeller med 230 V-IT.  
 

6.11.2 Prosjektering 

Det skal leveres ett komplett og funksjonsdyktige anlegg inklusive prosjektering iht: 
 NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. 
 FEU 2011 - Forskrift om elektrisk utstyr. 
 FEL 1999 - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. 
 NEK 439 – Tavlenorm. 
 NEK 400: siste utgave, med tilhørende normer. 
 NS 3960 – Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold. 
 NS 34351:2009 - Bygningsdelstabell 
 Plan og bygningsloven. 
 Byggteknisk forskrift TEK 10. 
 Aktuelle publikasjoner fra Lyskultur 

 
Det er tilbyders ansvar å foreta alle dimensjoneringer, kortslutningsberegninger, 
lysberegninger og varmeberegninger. Kostnader til dette medtas under de respektive 
kapitler. 
 
 Alle prosjekteringsarbeider vedr.  El-anlegg skal medregnes og det skal også medtas alle 
kostnader til møter, befaringer, kopiering og øvrige bi-omkostninger. 
 
 El.entreprenøren skal foreta prosjektadministrasjon av egne arbeider og er ansvarlig for 
at prosjektdokumentene er i henhold til kravspesifikasjonen.  
 
Det legges særskilt vekt på energi – miljø – klima og driftsmessige gunstige 
systemløsninger. Materiell, utstyr, komponenter og utførelse velges i samsvar med dette. 
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6.11.3 Krav til merking 

 Det skal legges vekt på at merking i anlegget blir utført på en slik måte at det gir 
 entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. 
 
 Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte 
 anleggsdel/komponent som skal merkes. 
 

6.11.4 Krav til dokumentasjon ved utførelse 

For utførelse skal foreligge detaljerte arbeidstegninger på DAK i DWG og PDF format.  
 
Som minimum forlanges: 

- Plantegninger el.anlegg 1:50 
- Utvendig situasjonsplan 
- Tavleskjemaer 
- Stigeledningsskjema 
- Kablingsplan spredenett data/telefon, antenneanlegg 
- Kablingsplan brannalarmanlegg 
- Summarisk oversikt over alle leveranser med typebetegnelse 

 

6.11.5 Krav til sluttdokumentasjon 

Som sluttdokumentasjon skal det utarbeides komplett FDV-dokumentasjon for de 
elektriske anlegg. Komplette og endelige instrukser skal foreligge ved overlevering, se 
pkt.5.1.19; Forvaltning, drift og vedlikehold.  

 

6.11.6 Kvalitetssikring og intern kontroll 

Kvalitetssikring og internkontroll skal forskriftsmessig ivaretas iht gjeldende NEK 400 
siste versjon og firmaets KS rutiner/system. Systemet skal forelegges til godkjenning av 
Byggherren. 
 

6.11.7 Jording 

Det medtas ny ringjord. Dette skal koordineres med opprettelse av drensledning. Det 
skal dokumenteres at tilfredsstillende overgangsmotstand til jord oppnås. 
 

6.11.8 Fordelingsanlegg 

Hovedfordelingen monteres i teknisk rom i kjeller og bygges iht gjeldende NEK400 og 
NEK439.  Det skal medtas el-måler for fellesanlegget.  Rommet hvor hovedfordelingen er 
plassert skal ha isolerende golvbelegg. 
 
Hovedfordelingen skal i tillegg til stigeledningssikringer, inneholde underfordeling med 
måler som dekker forbruk i fellesarealer, alle utvendige anlegg, samt evt. el-varme i 
fellesarealer. 
Inntakskabler og kabler til utvendige anlegg føres frem til hovedfordelingen og kobles på 
klemmer. 
 
Inntakskabel og stigerkabler skal dimensjoneres med en reservekapasitet på min. 30 %. 
 
Det installeres en underfordeling for hver boenhet med nødvendige sikringskurser.  
Det skal også medtas el-måler og hovedbryter i hver underfordeling. Underfordelingene 
installeres i trapperom. 
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Det skal benyttes sikringsautomater med 30 mA jordfeilvern for alle forbrukskurser.  
Karakteristikk på sikringsautomater skal i tillegg til FEB-dok beregninger tilpasses de 
respektive kursers startstrøm. 
 
Alle kurssikringer skal dimensjoneres med en reservekapasitet på min. 20% i forhold 
beregnet/angitt forbruk på kursen. Fordelingene skal elektrisk og mekanisk ha en 
reservekapasitet minimum på 30%. 
 
Det skal legges vekt på faglig høy standard for planlegging og utførelse. 
 

6.11.9 Driftstekniske anlegg 

Det skal medtas alle kostnader i forbindelse med kabling og tilkobling av komponenter i 
ventilasjonsanleggene, varmepumpe og el-varme.  
 
Videre skal det medtas installasjoner i teknisk rom og komplett for samlestokk med 
pumper, shuntmotorer, vannfølere og utefølere.   
 
Kurser for stikkontakter skal dimensjoneres generelt for 15A – 2,5qmm kabel/ledning.   
 
Punkter for stikk installeres iht NEK400-8-823, Elektriske installasjoner i bolig, siste 
versjon. Det forutsettes at uttak for TV plasseres i stue. Nøyaktige plasseringer av stikk 
godkjennes av BH under detaljprosjektering.  
 

6.11.10 Lysanlegg 

Ingen lyskurser skal ha mer enn 10 punkter og kobles over min. 15A kurser. 
Max belastning skal ikke overstige 2,5 kW pr. kurs. 

 
Tenning/slokking av lys skal foregå med bryter hensiktsmessig plassert. 
Fellesanlegg skal ha tilstedeværelsesdeteksjon, slik at lys tennes og slukkes automatisk. 
 
Det skal medtas følgende belysning i hver boenhet: 

- enkel glasskuppel i tak, soverom 
- LED downlight i tak, bad 
- LED downlight i tak, kjøkken 
- LED downlight i tak, entre 
- Kjøkkenbelysning under overskap  
- Baderomsbelysning ifm speil/innredning 

 
Listen er ikke uttømmende. 
 
Produkter og løsninger skal være iht Norsk Lyskultur sine normer. Dette gjelder all 
belysning. 
Alle armaturer godkjennes av byggherren.  
 
Eksisterende utelamper over ytterdør skal demonteres, rehabiliteres/pusses opp og 
remonteres. 
 

6.11.11 Elektriske varmeanlegg  

I alle bad forutsettes levert/montert el. gulvvarme i form av varmekabler. Anlegget 
leveres komplett med føler i gulv og elektronisk gulvregulator. 
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Det skal medtas elektrisk oppvarming i form av panelovner med støpsel i alle øvrige rom 
i boenhetene og det skal medregnes ca. 60W/m2. 
 

6.11.12 Hjelpearbeider elektro  

Alle hjelpearbeider/bygningsmessige arbeider skal være medtatt i totalentreprisen det 
henvises til bygningsmessig beskrivelse. 
 

6.11.13 Tele- og automatiseringsanlegg  

Føringsveger for tele-, data-, alarm- og antenneanlegg etableres på samme måte som 
el.kraftanlegget og samordnes føringsmessig med el.kraft. 
Bygningsmessig skille medtas. 
Signalreferansejord opprettes i h.h.t. anbefalinger fra Statens Teleforvaltning, skilt etter 
ekvipotensialskinne i hovedtavle.  Overspenningsvern for teknisk utstyr skal medtas. 
 
Føringsveger for tele-, datasignal og alarm skal ha en reservekapasitet på min. 30%. 
 
Anlegget skal legges som stjernenett med parkabel fra termineringsboks i teknisk rom. 
Herfra legges kabel til hver leilighet (endelig plassering godkjennes av BH), og avsluttes 
med egnet uttak.  
Arbeidet koordineres med GET. 

 

6.11.14 Antenneanlegg 

Det skal installeres et antenneanlegg med antenneuttak for Radio og TV i hver boenhet.  
  
Anlegget skal legges som stjernenett med coaxialkabel NX Super fra termineringsboks i 
teknisk rom. Herfra legges kabel til hver leilighet (plassering avtales senere), og avsluttes 
med egnet uttak.  
 
Anlegget leveres ferdig montert, testet og idriftsatt. Signalstyrke måles og dokumenteres. 
Arbeidet koordineres med GET. 
 

6.11.15 Porttelefonanlegg 

Det skal installeres ringeklokke for hver boenhet fra utvendige hoveddører. 
 

6.11.16 Brannsikkerhet 

Det foreligger et komplett brannteknisk konsept, se vedlegg; Brannteknisk konsept. 
Alle elektriske installasjoner som kreves iht dette skal medtas i tilbudet. Det forutsettes 
at branninstallasjoner integreres i bygningskonstruksjoner så langt det er mulig.   
 
Branntettinger i brannskiller ivaretas. For krav til utførelse vises til NS3420 V2-V26.   

 
 

6.11.17 Utvendig El. anlegg 

For utvendig taknedløp monteres selvregulerende varmekabel komplett med styring. 
Det skal medtas lysstolper ved ny parkeringsplass, jfr. Utomhusplan, langs gangvei rundt 
boligen og i forbindelse med plass foran inngangspartiet. 
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Eksisterende luftstrekk fra tilkoblingspunkt og frem til huset skal legges i rør i bakken. 
Langs veien skal det legges 4 stk. 110 mm røde rør og 2 stk. DL 3x40 mm gule rør som 
vist på kabelkart. Grøft skal være i henhold til gjeldene REN-blader. 
Trekkekummer skal medtas i nødvendig antall. 
Eksisterende trestolper skal erstattes med nye stolper. Eksisterende veilysarmaturer 
skal demonteres og erstattes med nye LED-armaturer. Valgte stolper og lysarmaturer 
skal godkjennes av byggherren. Det skal utføres lysberegning av uteområder som skal 
godkjennes av byggherren. 
 
 
 
 

 
6.12 OPSJONER 

 

6.12.1            OPSJON 1 – Utomhus. Alternativ A 

 
Generelt 
Samtlige arbeider og leveranser skal utføres i samsvar med NS 3420, og de standarder 
som NS 3420 henviser til, samt andre Norske forskrifter, bestemmelser og standarder, 
dersom de ikke strider mot andre bestemmelser i tilbudsmaterialet. Krav til utførelse 
skal være iht NS 3420 toleranseklasse 3. Det stilles av bygningskulturelle årsaker ikke 
generelle krav til at prosjektet skal ivareta krav til universell utforming NS 11005. 
Parkeringsplasser og gangstier skal dog ha et tverrfall på 2 %, som fører avrenning til 
terreng og/eller overvannsgrøft. Likeledes skal alt uteoppholdsareal utformes med tanke 
på at fare for personer skal unngås. Lekearealer skal avskjermes / sikres mot trafikk. 
Nivåforskjeller skal sikres slik at fallskader forebygges. (TEK §8-4). Lekearealer skal 
opparbeides med ivaretakelse av universell utforming.  

 
 

72: Konstruksjoner 
 

Tørrmurer: Det skal opparbeides tre tørr-murer på området. Det skal bygges en tosidig 
mur mellom lekeplass og parkeringsplassen for personer med nedsatt funksjonsevne, 
samt ensidig mur nord for parkeringsplass og på oppholdsarealet ved gangveien. De nye 
murene skal bygges opp av rødlig granitt som elementer med skifthøyde 30cm, fallende 
lengder uten gjennomgående vertikale fuger. Murene legges tørt med horisontale sjikt og 
knase fuger. Elementene skal ha råhogde visflater og endsider, og sagede over- og 
undersider. Murene skal etableres med godt drenert fundament.  

 
Eksisterende mur øst for bygningen skal repareres/restaureres, inklusive tilførsel av 
manglende steinmaterialer. Muren skal bak-graves og tilføres grunnmurspapp/plast og 
ny drenerende bak-fylling i tykkelse 40cm.  
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Gjerde. Eksisterende flettverksgjerde skal repareres der hemper og gjerdefester har 
løsnet. Gjerdet skal samtidig etter-strammes. 
 
Rekkverk. På ny tørrmur ved parkeringsplass skal det etableres rekkverk i stål. Ramme 
HUP firkantprofil 40x40mm. Stående spiler av HUP firkantprofil 20x20mm. 
Varmforzinket og pulver-polyesterlakkert matt-sort. Rekkverksstolper skal ha fast 
fundamentering til, eller umiddelbart bak muren.  
 
 

73: Vei og plassarbeider 
 
Parkeringsplassen i syd skal ha overbygning og asfaltdekke for daglig trafikk med 
dimensjonerende kjøretøy liten lastebil. Det skal oppmerkes 10 parkeringsplasser med 
hvit thermoplast bredde 5cm. (For overbygning se tegning L00 77 44 00 01). 

 
Gangstier skal dimensjoneres og tilføres asfaltdekke for gangtrafikk og lett brøyteutstyr. 
(For overbygning se tegning L00 77 44 00 01). 
 
Kantstein. Der det på utomhusplanen (Tegningsnummer L00 77 10 00 02, Opsjon alt. A) 
er vist kantstein ved parkering skal det settes kantstein av granitt med dimensjon 
12x25cm med 2x2cm fas. Kantstein skal monteres i mørtel med knase fuger. Visflate 
13cm. 
Langs gangstier og skiferplasser/ganger skal det settes parkkantstein av granitt med 
dimensjon 8x20cm. Monteres i mørtel med knase fuger. Visflate i nivå med belegg 
(0,0cm). 
 
Skiferdekker. Det skal legges skiferheller ved inngangstrappens begge sider, på 
tørkeplass, samt for sittegruppen og benkene langs gangstien. Skiferhellene skal være 
rektangulære av grå kvartsitt uten glans (leirskifer), og legges med fallende lengder på 
tvers av gangretningen / som vist på utomhusplanen. Klippede kanter (ikke saget), 
helletykkelse minimum 30mm. Hellene skal monteres i mørtel med spekkede fuger 
20mm, fugefarge mørk grå. 
 
Vannrenner og bånd av smågatestein. Langs bygningens begge endeliv skal det settes 
vannrenner av 5 rader smågatestein montert i mørtel. Fundament av drenerende masser 
tykkelse 30cm. Fugebredde 25mm skal mettes med mørtel. Vannrenner settes som hulkil 
med dybde 7cm. Langs bygningens sydliv skal storgatesteinen settes som bånd i bredde 
tilsvarende ramme for area. Fall fra bygning 2%. Øvrige krav tilsvarende som for 
vannrenne. 

 
 

75: Utstyr 
 

Benker og bord. På uteoppholdsarealer skal det settes opp benker og bord som vist på 
utomhusplanen (Tegningsnummer L00 77 10 00 02, Opsjon alt. A). Benkene skal ha 
ryggstø. Sitteplate, ryggstø og bordplate i oljebehandlet treverk. Stålrammer skal være 
varmforzinket og pulver.-polyesterlakkert matt-sort. Møblene skal ha fast 
fundamentering. 
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Lekeutstyr. De minste barna skal ha tilgang til to sandkasser samt en rutsjebane med 
stativ. Sandkassene skal være i størrelsen 2x2m og de skal ha «kattenett» for å holde 
sandkasse og sand i best mulig stand. Det skal benyttes impregnerte giftfrie 
trematerialer. Produkter og overflatefarger skal godkjennes av byggherre før bestilling. 

 
 
På uteoppholdsarealet ved parkeringsplassen i sør skal det settes opp et dobbelt 
huskestativ hvorav det ene setet skal være tilpasset de minste barna. Huskestativet og 
rutsjebanen kan leveres i henholdsvis giftfrie impregnerte trematerialer, eller lakkert 
metall. Produkter og overflatefarger skal godkjennes av byggherre før bestilling. 
På uteoppholdsarealene med lekeapparater skal det etableres et 
fallunderlag/gummidekke som er beregnet på områdenes utstyr og bruk. 
Oppholdsplassene skal fylles med fallunderlag også utenfor apparatenes 
sikkerhetssoner. Lekeplassene skal ha kontrollert avrenning, samt være godt drenert 
med drensledninger med kontakt til fordrøyningsmagasin. 
 

 
 
 
Sykkel- og MC-parkering. På for-plassen skal det være sykkel- og MC-parkering. 
Syklene skal kunne låses i hjul og ramme, stativet skal være fast fundamentert og 
håndtere sykler av ulik størrelse. 
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Tørkestativ. Det skal leveres solid tørkestativ i stål som vist på utomhusplanen. 
Stativbredde 3m. Inklusive solid fundamentering og strekking av snorer med avstand cc-
70cm. 
 
 

76: Grøntanlegg 
 
Eksisterende vegetasjon. Noe av den eksisterende vegetasjonen skal bevares, dette 
inkluderer trær av ulike arter som vist på utomhusplanen (Tegningsnummer L00 77 10 
00 02, Opsjon alt. A). Entreprenør er ansvarlig for gartnermessig beskjæring av all 
vegetasjon som skal bevares. Metode og tidspunkt for dette arbeidet skal fremlegges 
byggherren for godkjennelse før oppstart av tiltaket. Eksisterende vegetasjon som ikke 
er vist på utomhusplanen skal fjernes inklusive stubber og røtter. 
 
Trær. For nye trær skal plantehullet ha en dybde 80 cm i radius 100 cm. Plantehullet 
skal fylles med vekstjord iblandet optimalt med kalk og gjødsel. 
 
Buskfelt. Buskfeltene etableres med vekstjordtykkelse 40cm. Vekstjord skal være 
iblandet optimalt med kalk og gjødsel. Plantearter i henhold til som oppgitt i tabell på 
utomhusplan (Tegningsnummer L00 77 10 00 02, Opsjon alt. A). Planteavstand 
optimaliseres for arten med hensikt å gi optimal dekningsgrad i feltene. Overflaten skal 
dekkes med kompostert topp-bark i tykkelse 7cm. 

 
Bruksplen. Plenarealene etableres med vekstjordtykkelse 15cm. Sandinnhold 30% 
(volum). Vekstjord skal være iblandet optimalt med kalk og gjødsel. Frøblanding skal 
godkjennes av byggherre før tilsåing. 
 
 Gressmark.  Områdene markert som gressmark skal opparbeides med 
vekstjordtykkelse 15cm. Sandinnhold 30% (volum). Vekstjord skal være iblandet 
optimalt med kalk og gjødsel. Frøblanding skal inneholde blomstereng, og skal 
godkjennes av byggherre før tilsåing. 

 
 Grønne kantsoner. Stedegen vegetasjon inklusive bunndekke skal tynnes og foredles i 
samråd med byggherre. I groper etter vegetasjon som skal fjernes inklusive røtter skal 
det gjenfylles vekstjord iblandet optimalt med kalk og gjødsel, samt tilsåes med 
gressmarkblanding tilsvarende som beskrevet i kapittel gressmark. 
 
 

77: Skjøtsel og vedlikehold 
 
Vedlikehold. Entreprenør skal vedlikeholde utomhusanlegget i 5 år fra 
overleveringsdato. 
 
Sanksjoner ved skade på trær. 
Ved enkeltskader:  
1. I rotsonen som medfører skade på røtter. 
2. Skade på stamme / bark 
3. Skade på greiner / bark 
 
Hver enkelt skade erstattes med kronebeløp kr.30.000,- 
Sårskader / brekkasje og lignende skal etterbehandles i henhold til gartnerfaglig 
prosedyre. 
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Ved omfattende skade som fører til varig misdannelse eller død skal hvert tilfelle 
erstattes med kr. 150.000,- 

6.12.2 OPSJON 1 – Utomhus. Alternativ B 

 
Generelt 
Samtlige arbeider og leveranser skal utføres i samsvar med NS 3420, og de standarder 
som NS 3420 henviser til, samt andre Norske forskrifter, bestemmelser og standarder, 
dersom de ikke strider mot andre bestemmelser i tilbudsmaterialet. Krav til utførelse 
skal være iht NS 3420 toleranseklasse 3. Det stilles av bygningskulturelle årsaker ikke 
generelle krav til at prosjektet skal ivareta krav til universell utforming NS 11005. 
Parkeringsplasser og gangstier skal dog ha et tverrfall på 2 %, som fører avrenning til 
terreng og/eller overvannsgrøft. Likeledes skal alt uteoppholdsareal utformes med tanke 
på at fare for personer skal unngås. Lekearealer skal avskjermes / sikres mot trafikk. 
Nivåforskjeller skal sikres slik at fallskader forebygges. (TEK §8-4). Lekearealer skal 
opparbeides med ivaretakelse av universell utforming.  

 
 

72: Konstruksjoner 
 

Eksisterende mur øst for bygningen skal repareres/restaureres, inklusive tilførsel av 
manglende steinmaterialer. Muren skal bak-graves og tilføres grunnmurspapp/plast og 
ny drenerende bak-fylling i tykkelse 40cm.  
 
Gjerde. Eksisterende flettverksgjerde skal repareres der hemper og gjerdefester har 
løsnet. Gjerdet skal samtidig etter-strammes. 
 
 

73: Vei og plassarbeider 
 
Parkeringsplassen i syd skal ha overbygning og asfaltdekke for daglig trafikk med 
dimensjonerende kjøretøy liten lastebil. Det skal oppmerkes 10 parkeringsplasser med 
hvit thermoplast bredde 5cm. (For overbygning se tegning L00 77 44 00 01). 

 
Gangstier skal dimensjoneres og tilføres asfaltdekke for gangtrafikk og lett brøyteutstyr. 
(For overbygning se tegning L00 77 44 00 01). 
 
Kantstein. Der det på utomhusplanen  (Tegningsnummer L00 77 10 00 02, Opsjon alt. 
B) er vist kantstein ved parkering skal det settes kantstein av granitt med dimensjon 
12x25cm med 2x2cm fas. Kantstein skal monteres i mørtel med knase fuger. Visflate 
13cm. 
Langs gangstier og skiferplasser/ganger skal det settes parkkantstein av granitt med 
dimensjon 8x20cm. Monteres i mørtel med knase fuger. Visflate i nivå med belegg 
(0,0cm). 

 
Vannrenner og bånd av smågatestein. Langs bygningens begge endeliv skal det settes 
vannrenner av 5 rader smågatestein montert i mørtel. Fundament av drenerende masser 
tykkelse 30cm. Fugebredde 25mm skal mettes med mørtel. Vannrenner settes som hulkil 
med dybde 7cm. Langs bygningens sydliv skal storgatesteinen settes som bånd i bredde 
tilsvarende ramme for area. Fall fra bygning 2%. Øvrige krav tilsvarende som for 
vannrenne. 
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75: Utstyr 
 

Benker og bord. På uteoppholdsarealer skal det settes opp benker og bord som vist på 
utomhusplanen (Tegningsnummer L00 77 10 00 02, Opsjon alt. B). Benkene skal ha 
ryggstø. Sitteplate, ryggstø og bordplate i oljebehandlet treverk. Stålrammer skal være 
varmforzinket og pulver.-polyesterlakkert matt-sort. Møblene skal ha fast 
fundamentering. 

 
 

 
Lekeutstyr. De minste barna skal ha tilgang til to sandkasser samt en rutsjebane med 
stativ. Sandkassene skal være i størrelsen 2x2m og de skal ha «kattenett» for å holde 
sandkasse og sand i best mulig stand. Det skal benyttes impregnerte giftfrie 
trematerialer. Produkter og overflatefarger skal godkjennes av byggherre før bestilling. 

 
 
På uteoppholdsarealet ved parkeringsplassen i sør skal det settes opp et dobbelt 
huskestativ hvorav det ene setet skal være tilpasset de minste barna. Huskestativet og 
rutsjebanen kan leveres i henholdsvis giftfrie impregnerte trematerialer, eller lakkert 
metall. Produkter og overflatefarger skal godkjennes av byggherre før bestilling. 
På uteoppholdsarealene med lekeapparater skal det etableres et 
fallunderlag/gummidekke som er beregnet på områdenes utstyr og bruk. 
Oppholdsplassene skal fylles med fallunderlag også utenfor apparatenes 
sikkerhetssoner. Lekeplassene skal ha kontrollert avrenning, samt være godt drenert 
med drensledninger med kontakt til fordrøyningsmagasin. 
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Sykkel- og MC-parkering. På for-plassen skal det være sykkel- og MC-parkering. 
Syklene skal kunne låses i hjul og ramme, stativet skal være fast fundamentert og 
håndtere sykler av ulik størrelse. 
 
Tørkestativ. Det skal leveres solid tørkestativ i stål som vist på utomhusplanen. 
Stativbredde 3m. Inklusive solid fundamentering og strekking av snorer med avstand cc-
70cm. 
 
 

76: Grøntanlegg 
 
Eksisterende vegetasjon. Noe av den eksisterende vegetasjonen skal bevares, dette 
inkluderer trær av ulike arter som vist på utomhusplanen (Tegningsnummer L00 77 10 
00 02, Opsjon alt. B). Entreprenør er ansvarlig for gartnermessig beskjæring av all 
vegetasjon som skal bevares. Metode og tidspunkt for dette arbeidet skal fremlegges 
byggherren for godkjennelse før oppstart av tiltaket. Eksisterende vegetasjon som ikke 
er vist på utomhusplanen skal fjernes inklusive stubber og røtter. 
 
Trær. For nye trær skal plantehullet ha en dybde 80 cm i radius 100 cm. Plantehullet 
skal fylles med vekstjord iblandet optimalt med kalk og gjødsel. 
 
Buskfelt. Buskfeltene etableres med vekstjordtykkelse 40cm. Vekstjord skal være 
iblandet optimalt med kalk og gjødsel. Plantearter i henhold til som oppgitt i tabell på 
utomhusplan (Tegningsnummer L00 77 10 00 02, Opsjon alt. B). Planteavstand 
optimaliseres for arten med hensikt å gi optimal dekningsgrad i feltene. Overflaten skal 
dekkes med kompostert topp-bark i tykkelse 7cm. 

 
Bruksplen. Plenarealene etableres med vekstjordtykkelse 15cm. Sandinnhold 30% 
(volum). Vekstjord skal være iblandet optimalt med kalk og gjødsel. Frøblanding skal 
godkjennes av byggherre før tilsåing. 
 
 Gressmark.  Områdene markert som gressmark skal opparbeides med 
vekstjordtykkelse 15cm. Sandinnhold 30% (volum). Vekstjord skal være iblandet 
optimalt med kalk og gjødsel. Frøblanding skal inneholde blomstereng, og skal 
godkjennes av byggherre før tilsåing. 

 
 Grønne kantsoner. Stedegen vegetasjon inklusive bunndekke skal tynnes og foredles i 
samråd med byggherre. I groper etter vegetasjon som skal fjernes inklusive røtter skal 
det gjenfylles vekstjord iblandet optimalt med kalk og gjødsel, samt tilsåes med 
gressmarkblanding tilsvarende som beskrevet i kapittel gressmark. 
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77: Skjøtsel og vedlikehold 

Vedlikehold. Entreprenør skal vedlikeholde utomhusanlegget i 5 år fra 
overleveringsdato. 
 
Sanksjoner ved skade på trær. 
Ved enkeltskader:  
1. I rotsonen som medfører skade på røtter. 
2. Skade på stamme / bark 
3. Skade på greiner / bark 
 
Hver enkelt skade erstattes med kronebeløp kr.30.000,- 
Sårskader / brekkasje og lignende skal etterbehandles i henhold til gartnerfaglig 
prosedyre. 
 
Ved omfattende skade som fører til varig misdannelse eller død skal hvert tilfelle 
erstattes med kr. 150.000,- 
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 TILBUDSSKJEMAER 
 

FIRMAOPPLYSNINGER TOTALENTREPRENØR 
 

Firmaets navn:___________________________________________ 
  
Adresse:          ___________________________________________________ 
 
Telefon:           __________________              Mob: __________________ 
 
E-mail:             ___________________________________________________ 
 
Firmaets leder: ___________________________________________________ 
 
Tilbyders kontaktperson: ____________________________________________ 
 
Organisasjonsnr.:  _________________________________________________ 
 

 
Følgende tilbudsskjemaer følger i dette kapittelet (samtlige SKAL fylles ut): 
   
  7.1: Samlet tilbudssum 
 
  7.2: Tilbudsskjema Bygg 
 
  7.3: Tilbudsskjema VVS-anlegg 
 
  7.4: Tilbudsskjema Elektriske anlegg 
 
  7.5: Tilbudsskjema Endringsarbeider 
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7.1 SAMLET TILBUDSSUM 
 
Påfølgende tilbudsskjemaer for hvert fagområde skal også fylles ut og leveres med 
tilbudet. Alle punkter i hvert tilbudsskjema MÅ fylles ut.  
Summert pris for hvert kapittel overføres hit, til tabellen under.  
 
De komplette arbeider, leveranser og ytelser som er nødvendige for å utføre de 
komplette byggearbeider som omfattes av tilbudsgrunnlaget, tilbys utført i 
totalentreprise for:  
        
 
1. Rigg og drift      kr.        
     
2. Bygning inkl. grunnarbeider   kr.        
           
3. VVS-anlegg      kr.        
       
4. El-anlegg      kr.  

 
5. Opsjoner      kr. 

 
6. FDV/igangkjøring     kr. 

                 
7. Evt. andre kostnader    kr.    

      
     Spesifiser: ______________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Sum eks. mva    kr.           
 
          
25 % mva    kr._____________________________________      
   
 
Tilbudssum  
inkl. mva    kr._____________________________________     
           
 
 
Prisen er fast og skal ikke reguleres som følge av endringer i priser, lønninger, sosiale utgifter,  
valutakurser mm. i byggetiden.  
 
 
 
Sted:__________________       Dato:______________________ 
 
 
 
___________________________________________________________     
Tilbyders forpliktende underskrift og stempel 
  
 



30/17 Rådmannens redegjørelse - Mannskapsbrakka på Kopås og Innkjøp og kontrakter - 17/00237-6 Rådmannens redegjørelse - Mannskapsbrakka på Kopås og Innkjøp og kontrakter : Vedlegg 1) Mannskapsbrakka på Kopås - innkjøp og kontrakter - Svar på Kontrollutvalgets spørsmål av 11. september 2017 med vedlegg

KONKURRANSEGRUNNLAG 
KOPÅS – Vindfangerveien 12/14 - Boliger - Oktober 2015  

 

49 
 

7.2 Underentreprenører 
Tiltransport/administrasjon/koordinering av andre entrepriser tilbys utført som følger: 
 
Tiltransport av underentrepriser hvor totalentreprenøren overtar fullt ansvar for 
fremdrift og økonomi tilbys utført for en godtgjørelse på ______% av 
leveransens/entreprisens kontraktsum. 
 
Administrasjon og fremdriftsansvar for sideentrepriser tilbys utført for en godtgjørelse 
på ______% av leveransens/entreprisens kontraktsum. 
 
Fremdriftskoordinering med varslingsplikt for sideentrepriser tilbys utført for en 
godtgjørelse på ______% av leveransens/entreprisens kontraktsum. 

 
 
 

7.3 Forsikring og sikkerhet 
 

Sikkerhet i utførelses- og reklamasjonsfasen iht NS 8407 vil bli stillet gjennom: 
 
 __________________________________________________ 
 
 
Forsikringer iht NS 8407 stilles med poliser i følgende forsikringsselskap: 
 
___________________________________________________ 
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7.4 TILBUDSSKJEMA FOR BYGNING 
 
2.01 Rigg og drift     kr.        
           
2.02 Gunn og fundamenter    kr. 
 
2.03 Utvendig VA-anlegg    kr.  
                    
2.04 Bæresystem     kr.        
          
2.05 Yttervegger     kr.       
            
2.06 Innervegger     kr.       
           
2.07 Dekker      kr.        
          
2.08 Yttertak      kr.        
            
2.09 Fast inventar     kr.        
           
2.10 Kjeller      kr. 
 
2. 11 Brannsikkerhet     kr.  
                           
2.12 Hjelpearbeid VVS     kr.  
 
2.13 Hjelpearbeid EL     kr.       
                           
2.14 Utomhus      kr.  
 
2.15 Prosjektering     kr.  
            
______________________________________________________________ 
 
Sum Bygning      kr 
______________________________________________________________ 
 
 
Alle priser skal oppgis eks. mva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



30/17 Rådmannens redegjørelse - Mannskapsbrakka på Kopås og Innkjøp og kontrakter - 17/00237-6 Rådmannens redegjørelse - Mannskapsbrakka på Kopås og Innkjøp og kontrakter : Vedlegg 1) Mannskapsbrakka på Kopås - innkjøp og kontrakter - Svar på Kontrollutvalgets spørsmål av 11. september 2017 med vedlegg

KONKURRANSEGRUNNLAG 
KOPÅS – Vindfangerveien 12/14 - Boliger - Oktober 2015  

 

51 
 

7.5 TILBUDSSKJEMA FOR VVS-ANLEGG 

FIRMAOPPLYSNINGER – VVS-TILBYDERE 

 Sanitær  
 Firmaets navn.:  …………………………………… 
 Adresse:   …………………………………… 
 Telefon:   …………………... ……………… 
 E-mail:    …………………………………… 
 Firmaets leder:  …………………………………… 
 Tilbyders kontaktperson: …………………………………… 
 Organisasjonsnr.:  ……………………………………  

 
 Ventilasjon 

 Firmaets navn.:  …………………………………… 
 Adresse:   …………………………………… 
 Telefon:   …………………... ……………… 
 E-mail:    …………………………………… 
 Firmaets leder:  …………………………………… 
 Tilbyders kontaktperson: …………………………………… 
 Organisasjonsnr.:  ……………………………………  

 
  

 
  

TILBUDSSUMMER 

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som er nødvendige for å utføre de 
komplette VVS-arbeider som omfattes av tilbudsgrunnlaget, tilbys utført i totalentreprise 
for: 

               
3.01 Prosjektering       kr.  
 
3.02 Sanitæranlegg       kr.      
              

 3.03 Luftbehandlingsanlegg inklusive automatisering  kr.  
  
             

3.04 Brannsikkerhet       kr.        
       ________________________________________________________ 
 
Sum VVS-anlegg       kr. 
______________________________________________________________    
Alle priser skal oppgis eks. mva.  
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7.6 TILBUDSSKJEMA ELEKTRISK ANLEGG 

FIRMAOPPLYSNINGER 

 Firmaets navn.:  …………………………………… 
 Adresse:   …………………………………… 
 Telefon:   …………………... ……………… 
 E-mail:    …………………………………… 
 Firmaets leder:  …………………………………… 
 Tilbyders kontaktperson: …………………………………… 
 Organisasjonsnr.:  ……………………………………  

TILBUDSSUM 

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som er nødvendige for å utføre de 
komplette elektroarbeider som omfattes av tilbudsgrunnlaget, tilbys utført i 
totalentreprise for: 

  
 4.01 El.kraftanlegg      kr.   

 
4.02 Fordelingsanlegg     kr.   

  
 4.03 Lysanlegg      kr.    

 
4.04 Driftstekniske anlegg     kr.  

 
4.05 Utvendig el.anlegg     kr. 
 
4.06 Tele- og automatiseringsanlegg   kr. 
 
4.07 Brannsikkerhet     kr. 
 
4.08  Prosjektering      kr.  
______________________________________________________________ 
 
Sum Elektriske anlegg      kr. 
______________________________________________________________  
 

Enhetspriser 

 For eventuelle endringer skal følgende enhetspriser/punktpriser oppgis. 
For alle endringer skal oppgitte enhetspriser/punktpriser benyttes.  
Tilbudt utstyr skal oppgis ferdig montert og idriftsatt inklusive lyskilde. 
 
Alle priser skal oppgis eks. mva. 
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7.7 TILBUDSSKJEMA OPSJONER  
 

  
Opsjon 1 – Utomhus Alt. A 
 

72: Konstruksjoner    kr. 
 

73: Vei og plassarbeider    kr. 
 

75: Utstyr     kr. 
 

76: Grøntanlegg     kr. 
 

77: Skjøtsel og vedlikehold   kr. 
  

      
______________________________________________________________ 
 
Sum Opsjonspriser     kr. 
______________________________________________________________  
 

 
Opsjonspriser forutsettes å være komplette med eventuelle hjelpearbeider. 
 
Alle priser skal oppgis eks. mva. 
 
 
 
 
Opsjon 1 – Utomhus Alt. B 
 

72: Konstruksjoner    kr. 
 

73: Vei og plassarbeider    kr. 
 

75: Utstyr     kr. 
 

76: Grøntanlegg     kr. 
 

77: Skjøtsel og vedlikehold   kr. 
  

      
______________________________________________________________ 
 
Sum Opsjonspriser     kr. 
______________________________________________________________  
 

 
Opsjonspriser forutsettes å være komplette med eventuelle hjelpearbeider. 
 
Alle priser skal oppgis eks. mva. 
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7.8 TILBUDSSKJEMA ENDRINGSARBEIDER 
  
Timeprisene under skal fylles ut. 
 
Tømrer     kr. ______________pr. time 
Maler      kr. ______________pr. time 
Murer      kr. ______________pr. time 
Grunnarb.     kr. ______________pr. time 
Brønnborer     kr. ______________pr. time  
Betongarb.     kr. ______________pr. time 
Blikkenslager     kr. ______________pr. time 
Rørlegger     kr. ______________pr. time 
Ventilasjonsmontør    kr. ______________pr. time  
Elektriker     kr. ______________pr. time 
Gravemaskin m/fører 0-7 tonn  kr. ______________pr. time 
Gravemaskin m/fører 8-12 tonn  kr. ______________pr. time 
Gravemaskin m/fører 13-20 tonn  kr. ______________pr. time 
Tippbil 10 m3     kr. ______________pr. time 
Formann     kr. ______________pr. time 
Prosjektleder, anleggsleder   kr. ______________pr. time 
Prosjekterende    kr. ______________pr. time  
 

  
 
Oppgjør for materialer skal skje til netto inntakskost tillagt et påslag ________% 
 
 
 

PÅSLAG I FORBINDELSE MED TILLEGG/FRADRAG/ENDRINGER SOM 
UTFØRES ETTER TILBUD FRA UNDERENTREPRENØRER 

Totalentreprenøren tilbyr et påslag på  __________% på dokumentert tilbud fra 
underentreprenør. Tilbudet fra underentreprenøren skal alltid dokumenteres og 
fremlegges med kopi av faktura. 
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1 OM PA-BOKEN 
Totalentreprisen for prosjektet Kopås skal administreres etter denne PA-boken. Dette for at 
prosjektet skal gjennomføres på beste måte iht. framdrift, kvalitet, miljø og økonomi.  

Byggherre kan med en ukes varsel endre eller supplere de prosjektadminstrative regler. 
Denne PA-boken distribueres til de som har ansvar i dette prosjektet.  

 

2 KORT OM PROSJEKTET 

2.1 Orientering om prosjektet  

Frogn kommune skal bygge om «mannskapsbrakke» fra 4 til 6 leiligheter med tilhørende 
utomhusanlegg. Bygningen skal både innvendig og utvendig pusses opp til nyoppusset standard 
sammen med utomhus og teknisk infrastruktur skal generelt legges om og oppgraderes med ny 
infrastruktur til dagens standard. 

2.2 Organisering  

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Byggherre er Frogn kommune.  

Byggherrens organisasjon:  

Funksjon Firma Kontaktperson 
Prosjektleder Frogn kommune Bjørn Nordvik 
Leder av teknisk gruppe Frogn kommune Arne Krokeide 
Byggeleder HR Prosjekt Nina Kvestad 
 

2.3 Prosjektledelsen  

Prosjektleder er den administrative leder av prosjektet og er den eneste som er gitt fullmakt 
av Rådmannen til å forplikte byggherren økonomisk gjennom avtale. Prosjektleder har det 
overordnede ansvaret for å påse at helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir ivaretatt gjennom 
hele prosjektet.  

I henhold til avrop på rammeavtale er HR- prosjekt engasjert til å ivareta rollen som 
byggeleder prosjekt 8352 Kopås i forbindelse med rehabilitering av den gamle 
mannskapsbrakka. HR Prosjekt skal være Frogn kommune som byggherre sin representant 

på byggeplassen og føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i 
produksjonsfasen. HR prosjekt har også ansvaret for utvikling av Bok 0. 

 

2.4 Fullmakter  

Alle endringer godkjennes av PL innenfor de rammer som er satt av rådmannen og i samsvar 
med kommunestyrets vedtak og gitte fullmakter.  
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2.5 Totalentreprenøren  

Totalentreprenøren skal til enhver tid ha en person med nødvendig fagkyndighet og fullmakt 
som sin representant på byggeplassen. Representanten skal være godkjent av byggherren og 
koordinerer alle fag.  

3 RUTINER I GJENNOMFØRINGSFASEN  

3.1 Formål  

Formålet med denne rutinen er å sikre at alle viktige elementer blir ivaretatt i forbindelse med 
gjennomføringen av prosjektet.  

3.2 Ansvaret  

Ansvaret for å følge opp rutinen ligger hos prosjektledelsen (PL+BL).  

 

3.3 Møtereferater  

Det skal skrives referat fra alle møter. Referatet skal angi konklusjoner vedrørende hvert 
punkt som skal behandles. Såfremt en sak ikke kan avklares i møtet, skal saken følges opp i 
påfølgende møter av samme art, inntil saken er avklart og konklusjon foreligger. Det skal 
foreligge en konklusjon før et punkt tas ut av referatet.  

Alle punkter og saker skal føres opp med ansvarlig og med tidsfrist. Alle aksjoner som er 
avtalt i møte skal utføres innen tidsfrist uavhengig av om referatet er sendt ut.    

Møtereferater skal sendes ut senest 4 dager etter møtet er avholdt. Møtereferater anses som 
godkjent om kommentarer ikke har framkommet uten ugrunnet opphold etter mottak av 
referatet eller senest i det følgende møte av samme art, dersom et neste møte er avtalt.  

 

3.4 Oppstartsmøte  

Byggherren kaller inn til oppstartsmøte innen 7 virkedager etter kontraktsinngåelse. Engasjert 
byggeleder leder og refererer møtet. I oppstartsmøte skal følgende forhold gjennomgås:  

 Presentasjon  
o Byggherrens organisasjon, adresselister mv. 
o Totalentreprenørens organisasjon, adresselister mv.  
o Framdrift og bemanning i byggeperioden  

 Kontraktsgrunnlag 
 Dokumentasjon, dokumentstyring og offentlige tillatelser  
 Samordning av byggherrens SHA-plan fra prosjekteringsfasen og overgang til 

utførelsesfasen, inkl. SJA  
 Samordning av byggherrens pre-analyse for BREEAM  
 Internkontroll og HMS-planer  

o Verneorganisasjon og dennes plikter  
o Entreprenørens verneleder/verneombud  
o Verneombud  
o Vernerunder, fastsettelse av tidspunkter  
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o Datablad for helsefarlige stoffer  
o Rapportering av skademeldinger  
o Bruk av stillaser, kraner og heiser  

 Internkontroll  
 Rent bygg og forhold på byggeplassen  

o Renhold i den videre planlegging  
o Valg av støvreduserende materialer og metoder  
o Vurdere prefabrikkerte elementer for reduksjon av støvmengder  
o Varelager  
o Avskjerming for produksjonsrom  
o Tiltak for støyreduksjon  
o Regelverk for varsling om utkoblinger  
o Sikre transportveier  
o Avfallshåndtering, evt. gjennomgang av avfallsplaner  
o Bemanning  
o Parkering  
o Mellomlagring på byggeplass  
o Spise- og skifteplasser  
o Kontor- og møteromsfasiliteter  

 Faktureringsrutiner  
o Fakturamottak, adresse, kontaktperson  
o Oversendelse for attestasjon  
o Betalingsbetingelser  
o Fakturaoppsett  

3.5 Byggherremøter  

Byggherremøter ledes og refereres av byggeleder hos byggherren og skal inneholde de 
samme hovedpunkter som skal gjennomgås på hvert byggherremøte.  

Det skal avholdes byggherremøter etter behov og minimum hver 14. dag og ukentlig ved 
særskilt behov. Byggherren kan kalle inn til ekstra byggherremøter med 3 dagers frist.  

På byggherremøter skal disse punktene være faste punkter som tas opp hver enkelt gang,  

 Byggherrens beslutningsplan  
 Godkjenning av løsninger og beslutninger  
 Forhold til offentlige myndigheter  
 Framdrift, med presentasjon av frontet plan som viser status og er grunnlag for evt. 

tiltak   
 Forestående arbeider neste uke/uker  
 Prosjektering, eventuelt endringslister, tegninger og detaljer  
 Endringer, fradrag/tillegg  
 Økonomi  
 BREEAM  
 SHA  
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 KS  
 Avvik og avviksbehandling  
 Rent bygg  
 Oversikt bemanning  
 Nye saker  
 Eventuelt    

3.6 Produksjonsplanlegging  

Formålet er å sikre at produksjonsplaner blir utarbeidet på en entydig måte. Det utøvende 
ansvaret for produksjonsplanleggingen ligger hos totalentreprenør (TE) og består av følgende 
hovedelementer:  

Element  Ansvar 
Tegningsleveranseplan    TE 
Produksjonsplan, både hovedplan og detaljert plan  TE 
Plan for igangsetting og driftsstart av tekniske anlegg TE 
Kvalitetsplan for prosjektet, jf. Bok 0  TE 
 

De forskjellige planene skal danne grunnlaget for oppfølgingen av prosjektet.  

3.6.1 Tegningsproduksjon og kontroll  

Kontrollerte arbeidstegninger skal være oversendt til byggherren 4 uker før arbeidet skal 
utføres. Følgende rutine skal gjelde for produksjon og kvalitetssikring av tegninger før 
utsendelse til entreprenør og byggherre:  

1. Tegninger (IFC-modell, PDF og DWG) legges i avtalt mappe på Projectplace senest 5 
dager før papirkopier skal leveres på byggeplass  

2. PDF-tegningene skal være identiske med DWG-tegningene, dersom det er 
hensiktsmessig kan en etasje deles i 2 deler  

3. Kommentarer/tilbakemeldinger sendes innen 7 dager etter at korrekt tegningsunderlag 
er lagt ut på Projectplace, ved revisjoner kan dette gjøres raskere dersom utsendelsen 
er varslet og avklart i forkant  

4. Alle arbeidstegninger skal ha revisjon A ved første overgang fra anbudstegning til 
arbeidstegning  

5. Dialog for å avklare eventuelle misforståelser tas direkte mellom de aktuelle 
rådgiverne  

3.6.2 Tegningsdistribusjon, PDF og papir  

Byggherren skal alltid ha tilgang til ett sett gjeldende arbeidstegninger i papir. Følgende 
rutine gjelder for tegningsdistribusjon: 

1. Gjeldende DWG og IFC legges i avtalt mappe på Projectplace  
2. Alle revisjoner skal markeres med boble på tegningen og dato for revisjonen i 

tittelfeltet, dersom endringen medfører økonomisk konsekvens skal totalentreprenør 
sende endringsvarsel til BL  
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3.6.3 Framdrift 

Totalentreprenøren utarbeider følgende framdriftsplaner:  

1. Overordnet hovedframdriftsplan  
2. Byggherrens beslutningsplan  
3. Detaljert framdriftsplan som også viser avhengigheter mellom fagene  
4. 14-dagersplaner som presenteres i byggherremøter  
5. Andre planer som nevnt i Bok 0 

3.7 Arkivering  

Formålet er å sikre god behandling og arkivering av innkommende og utgående dokumenter. 
Den gjelder for alle typer dokumenter, samt tegninger.  

All dokumentasjon legges ut i gjeldende mappestruktur på Projectplace under prosjekt 
«Kopås». Alle aktører skal etablere og opprettholde et arkiv som dokumenterer saksforløpet 
gjennom hele prosjektperioden. Arkivet skal omfatte all inn- og utgående korrespondanse, 
møtereferater, notater, fakturaer etc.  

Alle tegninger som benyttes for produksjon av bygningsleder skal ha betegnelse 
«Arbeidstegning». Et felles oppdatert tegningsarkiv for alle fag skal til enhver tid foreligge på 
papir på byggeplassen hos totalentreprenør. BL og den byggherren måtte bestemme skal ha 
uhindret tilgang til dette. Utgåtte tegninger skal merkes med «UTGÅTT, DATO ...» og skal 
arkiveres i eget arkiv.  

Tegningsgrunnlaget arkiveres på Projectplace.  

Prosjektleder er ansvarlig for administrasjon av dokumentasjon på Projectplace.  

3.8 Korrespondanse  

Korrespondanse påføres følgende overskrift:  

Kopås 8352,  
Fag 
Hva saken gjelder  

All korrespondanse til de respektive, sendes til vedkommendes forretningsadresse (ref. 
adresseliste), hvis ikke annet er avtalt.  

Av hensyn til saksbehandling og arkivering bør et brev kun omhandle én sak.  

Det skal angis hvor gjenpart er sendt.  

 

3.9 E-postkommunikasjon  

Følgende rutine gjelder for e-postkommunikasjon:  

Emnefeltet skal inneholde prosjektets navn og noen få stikkord om innholdet i e-posten. 
Eksempel:  

Emnefelt: «8352 Kopås – fakturaplan»  
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E-posten sendes til den som er ansvarlig for å behandle/svare på e-posten, det vurderes av den 
enkelte hvem som skal ha kopi av e-posten.  

3.10 Faktureringsrutiner  

Formålet er å sikre en felles oppstilling for og behandling av fakturaer i prosjektet. Fakturaer 
skal som minimum inneholde følgende opplysninger:  

 Organisasjonsnummer  
 Navn og adresse til oppdragsgiver  
 Prosjektnummer (8352) og navn på prosjektet  
 Bestillingsnummer (54178)  
 Beskrivelse av hvilken tjeneste som er levert  
 Kontraktsbeløp eks. mva.  
 Produksjonsverdi per utløpet av faktureringsperioden  
 Innestående beløp eks. mva.  
 Tidligere fakturert eks. mva.  
 Selve merverdiavgiftsbeløpet  
 Fakturanummer  
 Fakturadato  

Originalforside av kvitterte endringslister skal medfølge som underbilag.  

Original faktura overleveres til HR Prosjekt som behandler og sender scannet kopi til Frogn 
kommunes fakturamottak og prosjektleder. Original faktura arkiveres hos Frogn kommune.  

Frogn kommunes betalingsfrist er 30 dager etter mottak av korrekt faktura. 

   

3.11 Fravik, avvik og endringer  

Formålet er å sikre en fortløpende varsling og registrering av alle typer endringer iht. 
kontraktsbetingelser, arbeidsmetoder, framdrift, økonomiske betingelser, kvalitetskrav, SHA, 
osv.  

 Totalentreprenøren utarbeider endringsmeldingsskjema  
 Alle fagene tilhørende en endring fra totalentreprenør skal inngå i samme endring  
 En kort oppsummering av endringens bakgrunn og omfang, samt priskonsekvens, skal 

framkomme på endringens første side hvor partene også signerer  

Totalentreprenøren har ansvaret for å straks rapportere avvik til BL med kopi til prosjektleder 
og den/de fagrådgivere som er involvert i avviket. Rapportering skal skje skriftlig med 
totalentreprenørens avviksskjema. Avvikene nummereres fortløpende nr. 01, 02, osv.  

Endringer entreprenøren mener seg berettiget kompensasjon for skal meldes til BL straks den 
blir oppmerksom på forholdet.  

Ved endringsarbeider og leveranser som ikke har avtalte enhetspriser kan byggherren be om 
pristilbud. Pristilbudet sendes så snart som mulig til BL og skal så langt det er mulig 
inneholde masser, enhetspriser og påslagsprosenter slik at de framlagte tallene kan 
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kontrolleres. Mva. skal angis særskilt og medtas i sluttsummen. Pristilbudet for 
endringsarbeider skal være oppstilt slik at det tydelig framgår hvilke arbeider i kontrakten 
som blir erstattet av endringsarbeider. Erstattede poster i kontrakten kommer til fradrag. Det 
endelige tallet som framlegges skal være netto tillegg/fradrag til kontrakten.  

Alle bestillinger skal foretas ved bruk av endringsordreskjema fra byggherren.  

Endringsskjemaene kodes og nummereres fortløpende innenfor hvert fag (eks.: RIB-01, RIB-
02, osv.).  

Fravik, avvik, endringer og loggføring av disse arkiveres i gjeldende mappestruktur i 
Projectplace.  

 

3.12 Månedsrapportering fra totalentreprenør  

Totalentreprenøren skal sende skriftlig månedsrapport. Rapporten skal sendes innen den 5. i 
påfølgende måned. ISY rapportsystem skal brukes. Rapporten skal minimum inneholde 
følgende opplysninger:  

 Viktige aktiviteter i perioden  
 Viktige rapporter i kommende periode  
 Kritiske aktiviteter/risikovurderinger  
 Økonomi – status per tosifret nivå iht. bygningstabellen  
 Økonomi – komplett endringsliste med økonomiske konsekvenser  
 Framdrift  
 Kvalitetssikring/avvik  
 SHA-rapportering  
 Rent, tørt bygg, energi og miljø  
 Offentlig saksbehandling  
 BREEAM-rapportering  
 LCC-rapportering  
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ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt Navn på 

ressurser

Foregående aktiviteter

1 FASADE OG TAKARBEIDER 39 dager on 24.08.16 ma 17.10.16

2 Malearbeider 20 dager ma 29.08.16 fr 23.09.16

3 Vask av fasade 2 dager ma 29.08.16 ti 30.08.16 MHA

4 Forarbeider Maling 10 dager to 01.09.16 on 14.09.16 MHA

5 Maling 10 dager ma 12.09.16 fr 23.09.16 MHA

6 Tømrerarbeider på fasade 5 dager to 08.09.16 on 14.09.16

7 Bytte råteskadet kledning 5 dager to 08.09.16 on 14.09.16 MHA

8 Bytte/reparere vannbrett, belistning, 

takgesims etc

5 dager to 08.09.16 on 14.09.16 MHA

9 Takarbeider 39 dager on 24.08.16 ma 17.10.16

10 Demontering av takstein, samt riving av

sløyfer og lekter

7 dager on 24.08.16 to 01.09.16 A Hansen 

blikk

11 Bytte råteskadet undertak 5 dager to 01.09.16 on 07.09.16 A Hansen blikk

12 Undertak, sløyfer og lekter 10 dager on 07.09.16 ti 20.09.16 A Hansen blikk

13 Renner og forkantbeslag 5 dager ti 20.09.16 ma 26.09.16A Hansen blikk

14 Vask av gjenbrukbar stein 5 dager ma 26.09.16 fr 30.09.16 A Hansen blikk

15 Takstein 15 dager ti 27.09.16 ma 17.10.16A Hansen blikk

16

17 INNVEDIGE ARBEIDER 167 dager ma 22.08.16 ti 11.04.17

18 Innervegg 60 dager ma 22.08.16 fr 11.11.16

19 Oppbygging innervegger 33 dager ma 26.09.16 on 09.11.16

20 Montere gips 30 dager ma 03.10.16 fr 11.11.16

21 Fotlist/taklist 10 dager ma 22.08.16 fr 02.09.16

22 Himlinger 19 dager ma 14.11.16 to 08.12.16 MHA

23 Stål 5 dager ma 14.11.16 fr 18.11.16

24 Montering av brann og lyd himling 10 dager fr 18.11.16 to 01.12.16

25 Nedforet himling for skjulte installasjoner5 dager fr 02.12.16 to 08.12.16 24

26 Innvendig malearbeider 18 dager fr 09.12.16 ti 03.01.17 MHA

27 Forarbeider maling 3 dager fr 09.12.16 ti 13.12.16 25

28 Sparkle vegger 10 dager on 14.12.16 ti 27.12.16 27

29 male vegger 5 dager on 28.12.16 ti 03.01.17 28

30 Grunne og male vinduer 5 dager fr 09.12.16 to 15.12.16 25

31 sparkle himlinger 10 dager on 14.12.16 ti 27.12.16 27

32 male himlinger 5 dager on 28.12.16 ti 03.01.17 28

33 Gulv 25 dager on 04.01.17 ti 07.02.17

34 Forarbeider 10 dager on 04.01.17 ti 17.01.17 32

35 Eks. tregulv med råteskade skiftes 5 dager on 18.01.17 ti 24.01.17 34

36 Gulvbelegg 10 dager on 25.01.17 ti 07.02.17 35

37 Dører 7 dager on 08.02.17 to 16.02.17 MHA

38 Innvendige dører 5 dager on 08.02.17 ti 14.02.17 36

39 Utgangsdør 2 dager on 08.02.17 to 09.02.17 36

40 Montering utforinger/ gerikter 3 dager fr 10.02.17 ti 14.02.17 39

41 Lås og beslag 5 dager fr 10.02.17 to 16.02.17 39

42 Vinduer 11 dager ma 02.01.17 ma 16.01.17MHA

43 Montering av nye vinduer 7 dager ma 02.01.17 ti 10.01.17

44 Kjellervindu 1 dag ma 02.01.17 ma 02.01.17

45 Montering utforinger/ gerikter 5 dager ti 10.01.17 ma 16.01.17

46 Baderom 37 dager fr 04.11.16 ma 26.12.16MHA

47 Vegger 6 dager fr 04.11.16 fr 11.11.16

48 Kledning på innside av bad for støp 1 dag ma 14.11.16 ma 14.11.16 47

49 Armering av gulv 2 dager ti 15.11.16 on 16.11.16 48

50 Varmekabler 3 dager to 17.11.16 ma 21.11.16 49

51 Støpte gulv 6 dager ti 22.11.16 ti 29.11.16 50

52 Baderomsplater 10 dager on 30.11.16 ti 13.12.16 51

53 Gulvbelegg 3 dager on 14.12.16 fr 16.12.16 52

54 Vanntilførsel 12 dager ma 14.11.16 ti 29.11.16 VVS Engineering47

55 El tilførsel 12 dager ma 14.11.16 ti 29.11.16 Alpha Elektro 47

56 Innredning 6 dager ma 19.12.16 ma 26.12.16VVS Engineering/Alpha Elektro53

57 Kjøkken 77 dager to 10.11.16 fr 24.02.17 MHA

58 Montere ny innredning 18 dager on 25.01.17 fr 17.02.17 35

59 El tilførsel 15 dager to 10.11.16 on 30.11.16 19

60 Vanntilførsel 15 dager to 10.11.16 on 30.11.16 19

61 Ventilasjon 5 dager ma 20.02.17 fr 24.02.17 58

62 Trapper, rekkverk etc. 20 dager on 15.03.17 ti 11.04.17 MHA

63 Skrape, grunne og male 2 strøk 20 dager on 15.03.17 ti 11.04.17

64 Rørleggerarbeider 85 dager ma 31.10.16 fr 24.02.17 VVS Engineering

65 Nye føringsveier 25 dager ma 31.10.16 fr 02.12.16 VVS 

Engineering

66 Etablering av rørnett og avløp i 

leilighetene (før himlinger og vegger 

blir tettet)

25 dager ma 31.10.16 fr 02.12.16 VVS 

Engineering

67 Montering av utstyr på bad 30 dager ma 19.12.16 fr 27.01.17 VVS Engineering53

68 Etablering av varmepumpe 

(berederanlegg i kjeller)

20 dager ma 02.01.17 fr 27.01.17 VVS 

Engineering

69 Oppfylling av anlegg 10 dager ma 30.01.17 fr 10.02.17 VVS Engineering68

70 Testing 10 dager ma 13.02.17 fr 24.02.17 VVS Engineering69

71 Elektrikkerarbeider 82 dager ma 31.10.16 ti 21.02.17 Alpha Elektro

72 Trekking nye føringsveier el 20 dager ma 31.10.16 fr 25.11.16

73 Komplimentering el 20 dager on 04.01.17 ti 31.01.17 32

74 Varmeanlegg/panelovn 8 dager on 01.02.17 fr 10.02.17 73

75 Sluttkontroll 7 dager ma 13.02.17 ti 21.02.17 74

76 Ventilasjonsarbeider 70 dager to 10.11.16 on 15.02.17 Randem & Hübert

77 Montering ventilasjonsagregat 4 dager on 08.02.17 ma 13.02.17 36

MHA

MHA

MHA

MHA

MHA

A Hansen blikk

A Hansen blikk

A Hansen blikk
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VVS Engineering/Alpha Elektro
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Aktivitet

Deling

Milepæl

Sammendrag

Prosjektsammendrag

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl

Inaktivt sammendrag

Manuell aktivitet

Bare varighet

Manuell sammendragsfremheving

Manuelt sammendrag

Bare start

Bare slutt

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Tidsfrist

Fremdrift

Manuell fremdrift

Side 1

Prosjekt: Kopås - fremdriftsplan

Dato: on 26.10.16
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ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt Navn på 

ressurser

Foregående aktiviteter

78 Hovedstrekk 15 dager to 10.11.16 on 30.11.16 19

79 Ventiler 1 dag on 08.02.17 on 08.02.17 36

80 innregulering, testing 5 dager to 09.02.17 on 15.02.17 79

81 UTOMHUSARBEIDER(Planlegges nærmere 

til våren)

131 dager fr 30.09.16 fr 31.03.17

82 IG3 0 dager fr 30.09.16 fr 30.09.16

83 Ny drenering 15 dager fr 30.09.16 to 20.10.16 82

84 opparbeiding av utearealer(tilpasses i 

fremdrift)

13 dager on 15.03.17 fr 31.03.17

85 Eksisterende smijerns rekkverk 4 dager ti 28.03.17 fr 31.03.17

86 Eksisterende trapp inngangsparti 4 dager ti 28.03.17 fr 31.03.17

87 Avfallskur 3 dager on 29.03.17 fr 31.03.17

88 Postkasser 1 dag fr 31.03.17 fr 31.03.17

89 Utvendig kabling 10 dager ma 20.03.17 fr 31.03.17 Alpha Elektro

90 BEFARINGER 107 dager on 26.10.16 to 23.03.17

91 Egenbefaring Tak 0 dager on 26.10.16 on 26.10.16

92 Egenbefaringer Fasade 0 dager on 09.11.16 on 09.11.16

93 Byggvask 3 dager ti 21.02.17 to 23.02.17

94 Malerflekk 3 dager ti 21.03.17 to 23.03.17

95 Overtakelse 0 dager ma 27.02.17 ma 27.02.17

96 FDV 0 dager ma 27.02.17 ma 27.02.17 95

97 Nedrigg 5 dager ma 27.02.17 fr 03.03.17 96

98 Demontere stillas 5 dager ti 15.11.16 ma 21.11.16

30.09

Alpha El

26.10

09.11

27.02

27.02

fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman tir ons tor fre lør sønman

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

sep okt nov des jan feb mar apr

Aktivitet

Deling

Milepæl

Sammendrag

Prosjektsammendrag

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl

Inaktivt sammendrag

Manuell aktivitet

Bare varighet

Manuell sammendragsfremheving

Manuelt sammendrag

Bare start

Bare slutt

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Tidsfrist

Fremdrift

Manuell fremdrift

Side 2

Prosjekt: Kopås - fremdriftsplan

Dato: on 26.10.16
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Kopås - fakturering av kontrakt Dato: 02.09.2016

Beregning av kontraktssum

Beskrevede arbeider kr 7 511 554,00

25% mva kr 1 877 888,50

Sum ink mva kr 9 389 442,50

Maksimalt innestående av kontakt 7,5% kr 563 366,55

Fakturert Fakturert Fakturert Fakturert

feb.16 mar.16 apr.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 Sluttfaktura Sum

1 015 000 1 250 000 1 150 000 500 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 496 554 7 511 554

Rest av kontraktssum 6 496 554 5 246 554 4 096 554 3 596 554 2 976 554 2 356 554 1 736 554 1 116 554 496 554 0

76 125 93 750 86 250 37 500 46 500 46 500 46 500 46 500 46 500 37 242

76 125 169 875 256 125 293 625 340 125 386 625 433 125 479 625 526 125 563 367

938 875 1 156 250 1 063 750 462 500 573 500 573 500 573 500 573 500 573 500 459 312 563 367 7 511 554

234 719 289 063 265 938 115 625 143 375 143 375 143 375 143 375 143 375 114 828 140 842 1 877 889

1 173 594 1 445 313 1 329 688 578 125 716 875 716 875 716 875 716 875 716 875 574 141 704 208 9 389 443

Fakturering

Faktura sendes siste uke i mnd med 28 dager forfall

Avdrag

Beskrivelse

Denne oppstillingen beregner faktura for kontraktsarbeider. Tilleggsarbeider faktureres på egne fakturaer.

Sluttfaktura beregnes her kun å inneholde innestående. Dette hindrer ikke MHA Entreprenør AS i å fremstille andre krav i sluttfaktura.

Faktura eks mva

25 % mva

Innestående 7,5%

Faktura ink mva

Innestående totalt



30/17 Rådmannens redegjørelse - Mannskapsbrakka på Kopås og Innkjøp og kontrakter - 17/00237-6 Rådmannens redegjørelse - Mannskapsbrakka på Kopås og Innkjøp og kontrakter : Vedlegg 1) Mannskapsbrakka på Kopås - innkjøp og kontrakter - Svar på Kontrollutvalgets spørsmål av 11. september 2017 med vedlegg

Kopås - Fakturering av endringer Dato: 12.09.2016

EM nr Beskrivelse Priskonsekvens Status Godkjent priskonsekvens Utført

01 Asbestsanering 64 830,00              64 830,00                                  64 830,00                       

02 PCB sanering 59 198,00              59 198,00                                  59 198,00                       

03 Utvendig rehab samt vindusrehab 148 616,00            148 616,00                                

148 616,00                     

04 Ftalater og tungmettaller i 

gulvbelegg

ukjent

-                                   

05 Takrenner i sink 38 687,00              Ikke bestilt

06 Ny panel på gavler 154 560,00            Ikke bestilt

07 Miljøsaneringsrapport 60 952,50              

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

Sum endringer 526 843,50            272 644,00                                

Sum utført eks mva 272 644,00                     

25% mva 68 161,00                       

Sum utført ink mva 340 805,00                     
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VEDLEGG:  
 

 
1. SHA-plan av 21.09.15.  
 
2. Oppbygning av tegninger i Plania (standard beskrivelse fra Frogn kommune) 
 
3. Tegningsunderlag anbud:  
    Se vedlagt tegningsliste av 05.10.15.  
     
4. Rammesøknad (Ettersendes) 
 
5. Brannteknisk konsept/notat – beskrivelse og tegninger av 21.09.15.  
 
6. Akustikk notat og vedlegg av 21.09.15 

 
7. HMS-egenerklæring (skjema) 
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 TILBUDSINNBYDELSEN  
 

1.1 Om Frogn kommune 
Frogn er en kommune i Akershus med 16 000 innbyggere. 
Totalt areal er på 115 km2 og det er ca. 86 km2 landareal. 
Kommunen grenser til Nesodden, Oppegård, Ås, Vestby, Hurum og Røyken. 
Viser for øvrig til www.frogn.kommune.no 
 

1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 
Alle henvendelser vedrørende denne konkurransen rettes skriftelig til: 

Asle N. Borge 

E-post: anb@hrprosjekt.no  

Nina Kvestad 

E-post: nkv@hrprosjekt.no 

 

1.3 Oppdragsgivers forbehold 
Prosjektet er godkjent av Frogn kommune og finansiering er bevilget innen en ramme. 
Oppdragsgiver tar likevel forbehold om endelig godkjenning.  
 

1.4 Anskaffelsesprosedyren 
Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 
(LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser, vedtatt ved kgl. res. 7. april 2006 (FOA) del 
l. 
For denne anskaffelsen gjelder del 1 og 2. 
Konkurranse med forhandling er valgt som prosedyre.  
Frogn kommune vil gå videre med inntil 3 tilbydere på bakgrunn av de oppgitte 
tildelingskriteriene. 
 

1.5 Tilbudsbefaring 
Tilbudsbefaring vil bli avholdt: tirsdag 13.10.15 kl. 10.00. 
Adressen er: Vindfangerveien 12/14, 1443 Drøbak 
 
Det er tilbydernes ansvar å gjøre seg kjent med alle lokale og stedlige forhold som vil ha 
innvirkning på pris og utførelse av arbeidet.  
 

1.6 Kunngjøring og tilgang til konkurransens dokumenter 
Anskaffelsen er kunngjort på følgende steder: 
Kunngjøring av konkurranse på Doffin 05.10.15. 
Konkurransegrunnlaget er lagt ut som elektroniske dokumentvedlegg til utlysningen på 
Doffin.  
 

1.7 Feil, mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget 
Dersom tilbyder oppdager feil, mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget skal 
tilbyder rette spørsmål skriftlig pr. e-post til oppdragsgivers kontaktperson som fremgår 
av 1.2. 
Muntlige henvendelser vil ikke bli besvart.  
Forespørsel skal fremsettes i god tid før tilbudsfristens utløp. Dersom spørsmål kommer 
inn senere enn seks dager før tilbudsfristens utløp, er det ikke sikkert at spørsmålene vil 
bli besvart. 
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Svarene vil bli lagt ut som tilleggsdokument til utlysningen på Doffin.no. Dette betyr at 
alle de som har meldt sin interesse på Doffin automatisk vil motta tilleggsdokumentet 
per e-post. 
 
Oppdragsgiver fraskriver seg ansvar for eventuelle svikt i denne tjenesten. Tilbyderne 
oppfordres således til å følge med på Doffin.  
Spørsmål vil således ikke bli besvart på individuell basis. Anonymiteten er ivaretatt ved 
at det ikke vil fremgå hvem som har stilt spørsmålene. 
 

1.8 Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget 
Innen tilbudsfristens utløp, har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer og 
endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. 
Slike vil umiddelbart bli varslet pr e-post samtidig til alle som ifølge registreringer på 
Doffin har hentet ut konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver fraskriver seg ansvar for 
eventuelt svikt i denne tjenesten. Tilbyderne oppfordres således til å følge med på Doffin. 
Dersom det oppdages feil, mangler eller motsigelser i konkurransegrunnlaget, 
oppfordres tilbyder å varsle oppdragsgiver skriftlig snarest mulig. 
 

1.9 Tilbud på deler av oppdraget 
Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget. 
Tilbud som ikke inneholder komplett leveranse iht konkurranse underlaget vil bli avvist.   
 

1.10 Forbehold/ avvik 
Det henvises til lov og forskrift om offentlig anskaffelser. Eventuelle forbehold/avvik skal 
prises og eventuell fremdriftskonsekvens oppgis. 
 

1.11 Offentlig innsyn i konkurransedokumenter 
Det skal leveres med et sladdet tilbud som kan brukes i offentlig bruk. Leveres som PDF 
fil på minnebrikke. 

 

1.12 Alternative tilbud 
Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 
 

 
1.13 Tentativ framdriftsplan 
 Kunngjøring        05.10.15.  
 Siste frist for å melde sin interesse    02.11.15. 
 Tidsfrist for tilbud      09.11.15, kl.14.00. 
 Evaluering       10.11.15 til 13.11.15.  
Forhandlingsperiode                                                            16.11.15 til 24.11.15.  
Tildelingsbrev        27.11.15. 
Karensperiode utløper       07.12.15. 
 Inngåelse av kontrakt      10.12.15.   
 
Det tas forbehold om at mindre endringer i fremdriftsplanen kan forekomme. 
 
 

1.14 Ferdigstillelse av kontrakt 
Kontraktarbeidet skal ha en absolutt seneste ferdigstillelse 01.09.16. 
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 TILBUDET 

2.1 Tilbudsfrist 
Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende dvs. kommet frem til angitt besøksadresse, se 
punkt 2.3, innen følgende frist: 09.11.2015, kl. 14:00.  
  
Tilbyderen har risikoen for at forsendelsen er oppdragsgiver i hende innenfor 
tilbudsfristens utløp. Med ”i hende” menes at tilbudet fysisk er kommet frem til 
oppdragsgiver eller kommet frem til postboksen senest innen fristens utløp. Det er 
således ikke tilstrekkelig at tilbudet er poststemplet med fristdato.  
 

2.2 Oppdragsgivers besøksadresse for personlig levering og postadresse 
Adresse for personlig levering: 
Frogn kommune, Rådhuset 
Servicetorget 
Rådhusveien 6 
1443 Drøbak 
 
Frogn kommune,  
Postboks 10 
1441 Drøbak 
 

2.3 Tilbudets konvolutt eller pakke 
Tilbudet skal legges i lukket (gjenklistret eller forseglet på annen måte) konvolutt eller 
pakke. En lukket forsendelse skal ikke være mulig å åpne uten at forseglingen brytes, slik 
at man uten videre kan konstatere om forsendelsen har vært åpnet før tilbudsåpning. 
 
Tilbud skal således ikke sendes pr. e-post eller telefaks. (Dette gjelder også for eventuell 
ekstra kopi av tilbudet)  
 
Konvolutten eller pakken skal merkes på følgende måte:  
”Tilbud: Prosjekt 8352 KOPÅS. Saksnummer 15/01587-1 – Boliger – Tilbud 
totalentreprise”.  
 
 
 
 

2.4 Krav til utforming av tilbudet 
Tilbudet skal være utformet på norsk og med norske kroneverdier.  
Tilbudet skal leveres i 1 stk. perm med kopi på minnepenn sladdet og usladdet.  
Tilbudet skal struktureres med 3 stk. skilleark. 
Innholdet bak hvert skilleark skal være som følger: 
 
Skilleark 1: 

1. Tilbudsbrev 
Tilbudsbrevet skal være datert og underskrevet av en person med nødvendig fullmakt til 
å binde tilbyderen.  

2. Kort informasjon om tilbyder. Denne skal ikke være lengre enn 1 side.  
3. Dersom tilbudet inneholder forbehold/avvik fra konkurransegrunnlaget skal dette angis 

samlet i eget dokument som legges bak skilleark 1. ref. pkt.1.10 i dette dokument. 
 

 
Skilleark 2: 

1. Utfylte tilbudsskjemaer. 
I kapittel 7 i dette dokumentet finnes tilbudsskjemaene som skal fylles ut. 
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Alle tilbudsskjemaer og alle delsummer må fylles ut. 
Tilbudsskjemaene skal fylles ut som beskrevet i kap. 2 i dette dokumentet. 
 
 
 
 
Skilleark 3:  
Dokumentasjon som viser oppfyllelse av kvalifikasjonskrav iht kap 2.7. 
Følgende dokumentasjon skal ligge bak dette skillearket: 

1. Skatteattest for mva, se for øvrig kap 2.7.2 vedr. utenlandsk firma 
2. Skatteattest for skatt, se for øvrig kap 2.7.2 vedr. utenlandsk firma 
3. Utfylt HMS-egenerklæring. 
4. Firmaattest, se for øvrig kap. 2.7.2 vedr. utenlandsk firma. 
5. Årsregnskap inkl. noter med styre- og revisjonsberetning for 2013 og 2014. 

Kreditratingrapport, nyere enn 6 mnd skal vedlegges.  
6. Det skal oppgis minst 2 referanseprosjekter som er avslutte siste 3 år, med opplysninger 

om prosjektets navn, arbeidets art, kontraktsverdien, samt referansens navn, 
telefonnummer og epostadresse. 

7. Beskrivelse av firmaets rutiner vedrørende kvalitetsstyring, med vekt på 
kvalitetssikring, ressursstyring, ledelsens ansvar, tilvirkningsprosess og kontinuerlig 
analyse og forbedring. 
Om leverandør innehar ISO 9001:2000 sertifikat, kan dette vedlegges. 

8. Gyldig bevis på sentral godkjenning for de aktuelle fagområdene, alternativt 
dokumentasjon som gjør det sannsynlig at man vil oppnå lokal godkjenning for de 
aktuelle fagområdene.  

9. Total oversikt over leverandørens bemanning. 
10. Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner     

som skal utføre oppdraget. CV for tilbudt prosjektleder, anleggsleder og 
prosjekteringsleder. 
 

 
 

2.5 Tilbudsåpning 
Tilbudene åpnes 09.11.15 kl. 15.00.  
Tilbudsåpning er ikke offentlig.  
 

2.6 Vedståelsesfrist 
Tilbudet skal være bindende i 3 måneder etter tilbudsfrist.  
 

2.7 Kvalifikasjonskrav  

2.7.1 Generelt 

Kvalifikasjonskravene skal sikre at tilbyder har det faglige, tekniske og økonomiske 
grunnlag som anses nødvendig for å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. 
 
Tilbudet skal bestå av de vedlegg som er angitt i kolonne B i punktene 2.7.2-2.7.4. 
nedenfor, jf. skilleark 3 omtalt ovenfor. 
Det er kun tilbyder som er funnet kvalifiserte som vil få sine tilbud evaluert.  
Dette innebærer at: 
 
Tilbyder vil bli avvist dersom kvalifikasjonskravene ikke er oppfylt (kolonne A i 
tabellene nedenfor), jf. anskaffelsesforskriften § 11-10 (1) a). Dette enten fordi kravet 
ikke kan forsvares oppfylt grunnet manglende oppfyllelse av dokumentasjonskravet 
(kolonne B i tabellen nedenfor), eller fordi den dokumentasjon som er vedlagt ikke 
sannsynliggjør oppfyllelse av kravet: 
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Tilbyder vil bli avvist ved manglende oppfyllelse av dokumentasjonskravene for 
organisatorisk og juridisk stilling (pkt. 2.7.2), jf. anskaffelsesforskriften § 11-10 (1) b), og 
c). Dette gjelder med mindre det settes en tilleggsfrist, og dokumentet foreligger innen 
fristen, jf. punkt 2.7.5. 
 
Tilbyder vil kunne bli avvist ved manglende oppfyllelse av de øvrige 
dokumentasjonskrav (kolonne B under punkt 2.7.3 og 2.7.4), Oppdragsgiver har da rett 
til å avvise, jf. anskaffelsesforskriften § 11-10 (2) g), men ikke automatisk plikt til å 
avvise. Oppdragsgiver vil ikke ha plikt til å avvise, dersom det gis en tilleggsfrist, jf. punkt 
2.7.5, og dokumentet foreligger innen fristen. Dette forutsatt at dokumentet 
sannsynliggjør oppfyllelse av aktuelle kvalifikasjonskrav (kolonne A). Oppdragsgiver vil 
heller ikke ha plikt til å avvise dersom kvalifikasjonskravet kan anses for oppfylt på 
grunnlag av annen dokumentasjon/opplysninger enn det som er etterspurt.  
 

2.7.2 Organisatorisk og juridisk stilling 

A: Krav B: Dokumentasjon 
Foretaket skal være lovlig 
registrert 

Norske firma: Firmaattest 
Utenlandske firma: Attester for registrering i 
faglige register som bestemt ved lovgivning i det 
land hvor leverandøren er etablert.  
Dokumentasjonen skal minst angi:   
a. foretakets navn og registreringsnr.                
b. foretakets forretningsadresse        
c.  hvem som kan opptre på foretakets 
vegne/tegne foretakets  firma 

Foretaket skal ikke ha restanser 
for skatter og avgifter. 

 
 

Norsk firma: Skatteattest for merverdiavgift som 
ikke er eldre enn 6 mnd fra tilbudsfristens utløp 
(Utstedes av skattefogden i tilbyders fylke) 
 
 
Utenlandsk firma: Attest som bekrefter at 
leverandøren har oppfylt sine forpliktelser 
samsvar med lovbestemmelser i den stat 
leverandøren er etablert.  
Norsk firma: Skatteattest for skatt som ikke er 
eldre enn 6 mnd fra tilbudsfristens utløp 
(utstedes av kemner/ kommunekasserer der 
tilbyder har sitt hovedkontor).  
Utenlandsk firma: Attest som bekrefter at 
leverandøren har oppfylt sine forpliktelser i 
samsvar med lovbestemmelser i den stat 
leverandøren er etablert. 

Foretaket skal oppfylle 
lovbestemte krav i Norge innen 
helse, miljø og sikkerhet.  

Utfylt og undertegnet HMS-egenerklæring skal 
vedlegges. Skjema for utfylling ligger vedlagt; 
Vedlegg nr. 7: HMS-egenerklæring.   

 

2.7.3 Økonomisk og finansiell stilling 

A: Krav B: Dokumentasjon 

Leverandør skal ha en 
økonomisk soliditet som gjør han 
i stand til å oppfylle kontrakten. 

 

Foretakets årsregnskap inklusive noter med 
styre- og revisjonsberetning for 2013 og 2014. 
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Kreditratingrapport, nyere enn 6 mnd. skal 
vedlegges. 

  
 
 
 
 
 

2.7.4 Tekniske og faglige kvalifikasjoner 

 
 

2.7.5 Eventuell tilleggsfrist 

Dersom en eller flere tilbydere ikke har levert HMS-egenerklæring, skatteattester eller 
offentlig tilgjengelig dokumentasjon på at krav til tilbyderen er oppfylt innen 
tilbudsfristens utløp, kan oppdragsgiver fastsette en kort tilleggsfrist for ettersending. 
Det samme gjelder dersom tilbyderen har sendt inn skatte-/merverdiavgifts attest som 
er eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp.  
Tilbyder har ikke krav på at oppdragsgiver benytter denne retten.  

A: Krav B: Dokumentasjon 
1) Foretaket skal ha erfaring fra 
lignende oppdrag. Med lignende 
oppdrag menes her: 
Prosjektering og byggearbeider i 
tilsvarende størrelse, type bygg 
og entrepriseform. 

 Det skal oppgis minst 2 referanseprosjekter 
avsluttet siste 3 år, med opplysninger om 
prosjektets navn, arbeidets art, 
kontraktsverdien, samt referansens navn, 
telefonnummer og epostadresse. 

2) Foretaket skal ha systemer for 
kvalitetsstyring. 

Dokumentasjon skal gis på en av følgende måter: 
1. Beskrivelse av firmaets rutiner 

vedrørende kvalitetsstyring, med vekt på 
kvalitetssikring, ressursstyring, 
ledelsens ansvar, tilvirkningsprosess og 
kontinuerlig analyse og forbedring 

2. Om leverandør innehar ISO 9001:2000 
sertifikat, kan dette vedlegges. 

3) Det kreves kvalifikasjoner 
innenfor tiltaksklasse 1 for 
overordnet ansvarsrett for 
prosjektering og utførelse. 
Tiltaksklasse 3 gjelder for brann. 

Gyldig bevis på sentral godkjenning for de 
aktuelle fagområdene. 

4) Tilbudt organisasjon og 
personell skal ha en 
tilfredsstillende kompetanse og 
evne til å gjennomføre 
kontrakten.  

4.1 Total oversikt over leverandørens 
bemanning. 

 
4.3 CV for tilbudt prosjektleder, anleggsleder og 

prosjekteringsleder.  
CV skal inneholde opplysninger om erfaring, 
alder, utdannelse, språkkunnskaper, 
relevante referanseoppdrag og hvilken rolle 
vedkommende har hatt i disse oppdragene. 
Leverandøren skal være hoved bedrift, og 
relevant kompetanse må fremgå av CV for 
den som skal ivareta denne oppfølgingen. 
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2.7.6 Tildelingskriterium for valg av tilbud  

 
Kontrakt vil bli tildelt tilbyderen på bakgrunn av laveste pris. 
 
Følgende forhold innenfor pris vil bli vurdert: 
Samlet tilbudssum, oppgitte timepriser og påslagsprosenter for regnings arbeid  
samt opsjonspriser vil bli vurdert. For timepriser og påslag vil det av byggherre bli 
anslått antall timer og mengder av innkjøp. De nevnte punktene skal fylles inn i vedlagte 
tilbudsskjemaer; kap 7 i dette dokumentet. Merk at alle punkter i tilbudsskjemaene 
SKAL fylles ut.  

Dersom tilbudet inneholder forbehold/avvik, vil det først bli vurdert om disse medfører 
avvisning. Er forbehold/avvik av en slik karakter at tilbudet ikke skal avvises, vil evt. 
økonomisk konsekvenser bli tillagt tilbudssummen. 

Se pkt. 1.10 vedr. forbehold / avvik. 
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 KONTRAKTSBESTEMMELSER 

3.1 Generelle bestemmelser  
Avtaleforholdet reguleres av: 
NS 8407 Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentreprise med de spesielle 
bestemmelsene som er medtatt i punkt 2.2. 
 

3.2 Spesielle bestemmelser  
De etterfølgende bestemmelser gjelder, i tilfelle motstrid, foran bestemmelsene i NS 
8407. Den aktuelle bestemmelse i NS 8407 i parentes. 

Møter med kontraktsmedhjelpere (pkt. 4.3) 
Tilføyes: Byggherre skal innkalles og har rett til å delta i møter med 
kontraktsmedhjelpere, og spesielt prosjekterings- og 
framdriftsmøter.  Totalentreprenøren skal føre referat fra alle slike møter og referat skal 
sendes byggherre og hans representant senest innen 3 dager etter avholdt møte. 
 
Avtalt risikoovergang. (pkt. 24.2) 
Tilføyes: Totalentreprenøren overtar risikoen for løsninger og annen prosjektering som 
er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse. 
 
Indeksregulering. (pkt. 26.2) 
Endres til: Kontraktssummen reguleres ikke for lønns- og prisstigning.  
 
Faktureringsplan / Eiendomsrettenes overgang. (pkt. 27.2.1c) 
Endres til: Materialer, deler mv. gir rett til fakturering når de er inn-bygget. 
 
Betalingsfrist (pkt. 28.1) 
Endres til: Betalingsfrist skal være 30 dager etter at han har mottatt riktig faktura i 
samsvar med pkt. 27. 
 
Totalentreprenørens plikt og rett til utbedring. (pkt. 42.3.1) 
Første avsnitt erstattes med: Totalentreprenøren har plikt til å utbedre mangelen, 
uavhengig av kostnad. 
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 ORIENTERING OM PROSJEKTET 
 

4.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet 

4.1.1 Generelt 

Tomten har følgende gårds- og bruksnr: G.nr.: 86, B.nr.: 935.  
Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. 
 
Frogn kommune skal bygge om «mannskapsbrakke» fra 4 til 6 leiligheter med tilhørende 
utomhusanlegg. Bygningen skal både innvendig og utvendig pusses opp til nyoppusset 
standard sammen med utomhus og teknisk infrastruktur skal generelt legges om og 
oppgraderes med ny infrastruktur til dagens standard. 

4.1.2 Grunnarbeider – Grunnforhold  

Tomten er på 2880 m2, og består av asfaltert adkomstvei, for-plass og parkeringsplass, 
gjengrodd hageareal med enkelte trær, buskplanting og plen, samt randsone av naturlig 
vegetasjon.  

Geoteknisk rapport foreligger ikke. 

Utvendig VA-anlegg samt opparbeidelse av tomta inngår i arbeidene. Vann og avløp 
håndteres via lokalt nett. Påkobling til nett inngår i arbeidene.  

4.1.3 Bygningsmessig 

Bygget skal i ferdig tilstand fremstå som et nyoppusset trehus. Råteskade i yttervegg skal 
utføres med samme utførelse som dagens løsninger og detaljer.  
Innvendig skal bygningen oppgraderes med nye bad og kjøkken samt oppgradering og 
komplettering av samtlige flater etter vedlagt anbudsmateriale.   

4.1.1 VVS-anlegg 

Komplett VVS-anlegg bestående av sanitær-, og ventilasjonsanlegg. 
Sanitæranlegg utskiftes i sin helhet. Varmepumpesystem basert på uteluft benyttes for 
oppvarming av varmt tappevann.  
 
Det skal leveres system for balansert ventilasjon, med eget aggregat for hver leilighet, 
samt eget aggregat for ventilering av kjeller. 

4.1.2 Elkraft, tele og automatisering 

Komplett elektrisk anlegg med installering av TV, tele og data inngår. 

4.1.3 Utomhusanlegg 

Prosjektet skal ha oppgradering av alle utomhusflater etter vedlagt utomhusplan og 
beskrivelse.  
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 GENERELLE KRAV TIL HVA ENTREPRENØRENS YTELSE SKAL 
OMFATTE 

5.1.1 Generelt 

Frogn kommunes generelle krav til entreprisekontrakter er samlet under dette kapittel. 
Det presiseres at de kravene som fremkommer i postene under er generelle og gjelder 
for alle fag og at noen ytterligere krav for de ulike fagene fremkommer under de ulike 
fagkapitlene i kap. 6. 
 

5.1.2 Planlegging/samarbeid 

Planlegging og utførelse vil være en kontinuerlig prosess som foregår parallelt i hele 
byggetiden og med svært knappe tidsmarginer. Dette vil kreve et nært og tillitsfullt 
samarbeid mellom kontraktspartene og deres representanter med sikte på at 
totalentreprenøren skal produsere den forutsatte kvalitet til avtalt pris innenfor den 
gitte byggetid. 
 

5.1.3 Forhold på byggeplassen 

Byggherre og totalentreprenør skal legge forholdene til rette for et godt arbeidsmiljø for 
partenes representanter, planleggere, underentreprenører og andre aktører i 
byggesaken. 
 

5.1.4 Forhold til naboer og det offentlige 

Det skal tilstrebes at prosjektet får et godt forhold til lokale myndigheter, offentlige 
saksbehandlere og til lokalmiljøet.  
 
Byggherren og totalentreprenøren skal i fellesskap holde naboene orientert om fremdrift 
og aktivitet på byggeplassen. Totalentreprenøren skal tilstrebe at gjennomføringen er til 
minst mulig sjenanse for nærmiljøet. 
 

5.1.5 Varsling og informasjon 

Byggherre og totalentreprenør skal gjensidig varsle hverandre når situasjoner oppstår 
som kan påvirke produkt, økonomi eller byggetid. 
 
Dette gjelder alle forhold, uavhengig om dette ligger utenfor kontraktsforholdet. Partene 
skal ha som målsetting å finne løsninger som både prosjektet og kontraktspartene er 
tjent med. Dette begrenser ikke Byggherrens rett til å fastholde løsninger angitt i 
kontrakts vedleggene. 
 

5.1.6 Kvalitetssikring 

Totalentreprenøren er ansvarlig for systematisk kontroll av egne, underentreprenørers 
og leverandørers arbeider som omfattes av kontrakten. 
 
Kvalitetssikring skal inngå som en del av den daglige virksomheten på byggeplassen. 
Totalentreprenøren skal kreve det samme av sine 
underentreprenører/kontraktspartnere nedover i kontraktspyramiden. 
 
Totalentreprenøren skal ha et dokumentert og iverksatt kvalitetssystem. 
Kvalitetssystemet skal for SHA (sikkerhet, helse, og arbeidsmiljø) og ytre miljø være i 
samsvar med ”Forskrift om intern-kontroll” og andre aktuelle lover og forskrifter. 
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5.1.7 Kvalitetsplan 

Entreprenøren skal før byggestart levere byggherren en kvalitetsplan for egne 
kontraktsarbeider. 
Denne planen skal holdes løpende oppdatert og godkjennes av byggherren.  
Planen skal fastlegge de viktigste kvalitetsaspektene og hvilke prosedyrer, kontroller og 
dokumentasjon som skal gjelde for kontrakts arbeidet. 
 
Kvalitetsplanen skal minimum inneholde: 
- Organisasjonsplan, det skal fremkomme hvem som er ansvarlig for kvalitetssikringen 

i prosjektet. 
- Byggherrens beslutningsplan  
- Kontrollplan, herunder sjekklister, prosedyrer og rutiner i samsvar med kontraktens 

krav. 
- Avfallsreduksjon, håndtering, sortering og rapportering. 
- System for endrings- og avviksbehandling basert på byggherrens system eller 

liknende.  
- System for utarbeidelse av dokumentasjon, dokumenthåndtering og arkivering. 
- Oversikt over entreprenørenes sertifikater/ sertifisert personell og maskiner ved 

denne entreprisen samt oversikt over hvilke arbeider som krever sertifisert 
personell. 

- System for identifisering og gjennomgang av kontrakts- og arbeidsgrunnlag, samt 
varsling ved eventuelle feil i dette.  

- Tekniske installasjoner og opplæring av driftspersonell. 
- HMS-plan for utførelse. 
- Riggplan 

5.1.8 SHA – sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

 Bestemmelsene i følgende lover og forskrifter skal følges i prosjektet: 
- Arbeidsmiljøloven 
- Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 
(Byggherreforskriften) 
- Internkontrollforskriften 
 
Totalentreprenøren skal være hoved samordningsbedrift iht Arbeidsmiljøloven.  
Byggherren engasjerer KP for detaljprosjektering og KU for utførende.  
Jostein Rønsen Arkitekter AS har vært KP for forprosjektet frem til kontraktsignering.  
 
Det vises til Byggherrens SHA-plan som følger vedlagt, denne skal ligge til grunn for 
totalentreprenørens HMS-oppfølging. 
Totalentreprenøren må ha en person på byggeplassen som er ansvarlig for HMS 
og som er kontaktledd til KU.  
 
Entreprenøren skal i tillegg utarbeide en egen HMS-plan for egne arbeider i samsvar med 
denne planen. Planen må angi alle forhold hvor det er aktuelt å lage «sikker-jobb-
analyser». HMS-planen skal foreligge før noen arbeider starter opp på byggeplass. 
 
Som hovedregel skal alle entreprenører som arbeider på plassen i perioden delta på alle 
vernerunder, normalt hver 14.dag. Dette reguleres i HMS plan. 
 

5.1.9 Prosjektorganisering  

 Arbeidet skal utføres som totalentreprise. 
 



30/17 Rådmannens redegjørelse - Mannskapsbrakka på Kopås og Innkjøp og kontrakter - 17/00237-6 Rådmannens redegjørelse - Mannskapsbrakka på Kopås og Innkjøp og kontrakter : Vedlegg 2) Konkurransegrunnlag Kopås. 05.10.15

KONKURRANSEGRUNNLAG 
KOPÅS – Vindfangerveien 12/14 - Boliger - Oktober 2015  

 

15 
 

Det forutsettes at totalentreprenøren engasjerer arkitekt (ARK), rådgivende ingeniører 
for bygg (RIB), VVS-anlegg (RIV) og elektro (RIE) samt nødvendige spesialrådgivere for 
geoteknikk, lyd, og evt andre fagområder, for å utføre detaljprosjekteringen. 
 
Totalentreprenøren står fritt til å benytte arkitekten (ARK), landskapsarkitekten (LARK), 
brannrådgiveren (RIBr) og geoteknikeren (RIG) som er engasjert for prosjektet i 
forbindelse med utarbeidelse av tilbudsmaterialet til også å utarbeide 
arbeidstegningene.  
 
Det forutsettes at totalentreprenøren stiller med egen prosjekteringsleder. 
 

5.1.10 Avtaledokument 

Med utgangspunkt i NS 8407A; Formular for kontrakt om totalentreprise, vil det bli 
opprettet eget avtaledokument for kontrakten. 
 

5.1.11 Sosialt ansvar 

Entreprenøren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og miljø. 
De varer/ produkter som entreprenøren leverer skal være fremstilt under forhold som 
er forenlig med de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-
konvensjoner og ILO-konvensjoner og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning å 
produksjonsstedet. 
 
Kravene som følger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor 
konvensjoner og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den 
høyeste standarden alltid gjelde. Entreprenøren er forpliktet til å oppfylle kravene under 
hele kontraktsperioden. Dersom entreprenøren bruker underentreprenører til å 
gjennomføre hele eller deler av kontrakten, er entreprenøren forpliktet til å videreføre 
de samme kravene til underentreprenøren og bidra til at de etterlever kravene.  
 
Entreprenøren skal på oppfordring kunne legge frem dokumentasjon på at kravene er 
oppfylt.  
 
Byggherren forbeholder seg retten til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte 
kontroller på produksjonsstedet i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter entreprenøren 
å oppgi navn og kontaktopplysninger på de aktørene i leverandørkjeden som byggherren 
ønsker å kontrollere.  
 
Manglende oppfyllelse av disse bestemmelser innebærer et kontraktbrudd, og reglene 
om mangels beføyelser i NS 8407: 2011 punkt 42 og 46 kommer til anvendelse på vanlig 
måte. 
 

5.1.12 Utførelse og utstyr 

Utførelse skal være iht NS 3420 toleranseklasse 3, hvis ikke annet er oppgitt. 
 
Alt utstyr skal være iht TEK 10. Alt utstyr som innebygges, skal være tilgjengelig for 
ettersyn og vedlikehold.  Entreprenøren er ansvarlig for at nødvendige 
inspeksjonsluker/dører monteres slik at dette krav kan oppfylles. Det må i tillegg legges 
til rette for mulig utskiftning (inn- og uttransport) av de største komponentene i de 
tekniske anleggene.  
 
ID-nummerering og fysisk merking 
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Entreprenøren skal fysisk merke bygningsdeler, systemer og komponenter med ID-
nummer. 
Dette gjelder bygningsdeler som er knyttet til drift av bygget. 
Prosjektets ID-nummereringssystem er «tverrfaglig merkesystem (TFM-systemet). 
 

5.1.13 Lønns- og arbeidsvilkår 

Det forutsettes at entreprenørene følger forskrift om lønns- og arbeidsvilkår.  
Vi viser til forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, som vil bli inntatt i 
kontrakten. 
 
Entreprenøren plikter således å ha lønns- og arbeidsvilkår for egne ansatte og innleide 
som minst oppfyller kravene i henhold til arbeidsmiljøloven og den til enhver tid 
gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransjen. Med lønns- og 
arbeidsvilkår menes i denne sammenheng blant annet bestemmelser om arbeidstid, 
lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, dekning av 
utgifter til reise, kost og losji i den grad slike bestemmelser følger av den aktuelle 
tariffavtalen.  
 
Entreprenøren plikter å videreføre disse bestemmelsene i kontrakter med eventuelle 
underentreprenører/underleverandører. 
 
Dersom entreprenøren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til å holde tilbake 
deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherren 
kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren.  
 
Entreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns- og 
arbeidsvilkårene som blir benyttet. Entreprenøren skal også kunne fremlegge 
dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene hos kontraktsmedhjelperne.  
 
Lederen av entreprenørens virksomhet er ansvarlig for at denne kontrakts 
bestemmelsen blir etterlevd.  
 

5.1.14 Offentlige bestemmelser og tillatelser 

 Lover og forskrifter 
Totalentreprenøren er ansvarlig for at bygg og anlegg med installasjoner prosjekteres og 
utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende offentlige bestemmelser i lover, 
forskrifter, reguleringsbestemmelser, standarder, veiledninger og retningslinjer.  
 
Byggherren aksepterer ikke at totalentreprenøren baserer sine løsninger på 
dispensasjoner fra myndighetskrav uten Byggherrens aksept. Enhver søknad om 
dispensasjon skal på forhånd være avtalt med Byggherren eller hans representant. 
 
Ved Byggherrens overtagelse av bygget er totalentreprenøren ansvarlig for at aktuelle 
myndighets- og forskriftskrav er overholdt.  

  
 Tillatelser og ansvarsrett 

 Rammetillatelse er under utarbeidelse og vil bli ettersendt.    
 
Jostein Rønsen Arkitekter AS er ansvarlig søker for rammesøknaden. 
Totalentreprenøren overtar rollen som ansvarlig søker ved kontraktsinngåelse, før 
søknad om igangsettelse.  
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Ansvarlig prosjekterende for arkitektur, byggeteknikk, VVS- og elektroteknikk etc. er 
totalentreprenørens ansvar. Nødvendige søknader om ansvarsrett for disse samt for 
underentreprenører må sendes inn i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse 
dersom de ikke er sendt inn tidligere. 
 
Alle krav som blir stilt i rammetillatelsen, er det totalentreprenørens ansvar å sørge for 
blir oppfylt, uavhengig av om dette medfører ev. tilleggsarbeider. 
 
Totalentreprenøren er også ansvarlig for at alle anmeldelser til kommunen, stedlig 
nettselskap, tele og data i forbindelse med de tekniske anlegg, blir sendt inn og avklart. 
 
Alle avgifter og gebyrer i forbindelse med totalentreprenørens arbeider vedr. rigg etc. 
skal dekkes av totalentreprenøren. 
 

 Brukstillatelse og ferdigattest 
 Totalentreprenøren har ansvaret for at brukstillatelse foreligger ved ferdigstillelse. 
Totalentreprenøren har ansvaret for at søknad om ferdigattest innsendes senest fire 
uker etter overtagelsen. 
 

5.1.15 Prosjektering, fremdrift og beslutningsplan 

 Generelt 
 For alt arbeid skal gjeldende normer og regler i bygge bransjen legges til grunn.  
Alt arbeid skal utføres ved bruk av anerkjente konstruksjonsprinsipper, materialer og 
komponenter. Det ferdige anlegg skal i et hvert henseende fremstå med solide og 
fagmessig forsvarlige løsninger. Brukte materialer skal kun anvendes etter avtale med 
Byggherren. 
Alle arbeider skal tilfredsstille relevante tekniske bestemmelser i NS3420.  
 Hvor annet ikke er oppgitt skal toleranseklasse 3 legges til grunn for utførelsen.  
Videre skal løsninger og utførelse være i samsvar med og tilfredsstille krav og utførelse 
stillet av: 
- Lover og forskrifter 
- Rammetillatelsen 
- Relevante NBI-detaljer (Sintef-Byggforsk) 
- Relevante bransjekataloger 
- Relevante Norske Standarder 
- Reguleringsbestemmelser 
- Lokale myndigheter 
- CE-merking av byggevarer iht gjeldende standarder  

 
  

Prosjektering 
Totalentreprenøren er ansvarlig for prosjektering for samtlige fagområder og for alle 
faser i prosjektet. Herunder også detaljtegninger, skjemategninger og annet 
underlagsmateriale som er nødvendig for innhenting av tillatelser, arbeidets utførelse og 
entreprenørens kontroll. 
 
Totalentreprenøren skal ha en egen prosjekteringsleder som styrer og koordinerer 
prosjekteringen og avholder prosjekteringsmøter hvor rådgivere og byggherre deltar. 
 
Plassering av ventiler, lysarmaturer, teknisk utstyr, kabelbroer, kanaler, rør etc. skal 
være koordinert mellom alle fag og brukerinstallasjoner skal integreres og avklares i 
prosjekteringen i samråd med byggherre og bruker. 
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Alle kostnader til prosjektering inkl. alle bi-omkostninger og tegningskopiering og 
kostnader vedr. koordinering med brukerinstallasjoner skal medtas. 
 

 Fremdriftsplan, beslutningsplan og arbeidstegninger 
Etter avtaleinngåelse skal entreprenøren – i samarbeid med Frogn Kommune – sette opp 
en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende.   
 
Totalentreprenøren skal sette opp en plan for fremdrift av prosjekteringen og for 
utarbeidelse av tegninger og skal under detaljprosjekteringen samarbeide med 
Byggherren slik at denne løpende får seg forelagt alternative forslag til valg av materialer 
og utførelse i de tilfelle hvor flere alternativer vil tilfredsstille kontraktens krav. 
Valgretten tilkommer Byggherren. Det skal i denne forbindelse utarbeides fortløpende 
beslutningsplaner som tar tidsmessig hensyn til dette. Beslutningsplanen skal til enhver 
tid gi Byggherren rimelig tid og underlag for sin beslutning.  
 
 Arbeidstegninger skal forelegges Byggherren senest 2 uker før utførelse på byggeplass. 
 
Tilbudstegningene er tegnet i ArchiCad. Det forutsettes at de øvrige tegningene utføres i 
et tilsvarende tegneprogram slik at det kan utveksles DWG-filer mellom de 
prosjekterende.                            
 
 Totalentreprenøren er ansvarlig for all prosjektering inkl. geoteknikk, energiforbruk, 
bygningsfysikk, brannteknikk, lydteknikk etc. og har risikoen for at alle 
prosjekteringsdetaljer blir offentlig godkjent. 
  
Enhver prosjektering og prosjekteringsdetalj skal anses for å ligge inne i 
tilbudet/arbeidet som totalentreprenøren skal utføre med mindre pålegg om endring er 
utstedt eller krevet. 
  
 Hvis uenighet oppstår om hvorvidt et forhold er inkludert i Totalentreprenørens 
kontraktsforpliktelse, kan han likevel ikke nekte å utføre eventuelle arbeider. Om han  
 mener at dette påfører han kontrakts stridige tilleggs omkostninger, må han gå frem 
etter reglene om endringer. 
 
Dokumentasjonskrav er angitt under de enkelte kapitler i kravspesifikasjonen. 
 

5.1.16 Rydding og renhold 

Det vil bli lagt spesielt vekt på at entreprenøren til enhver tid holder byggeplassen 
ryddig og at det ferdige bygget får et godt innemiljø. Dette medfører bl. a. at 
totalentreprenøren i byggefasen skal sørge for kontinuerlig rydding og fjerning av avfall, 
oppfølging av renovasjon mm. Alle kostnader vedr kildesortering og levering på godkjent 
mottak skal medtas. 
 
I innredningsfasen kreves bruk av industristøvsuger m/absolutt filter eller 
sentralstøvsuger slik at kosting som virvler opp støv i minst mulig grad forekommer. 
Kosting er ikke tillatt etter at installasjon av tekniske anlegg er påbegynt. 
 
Før overlevering skal totalentreprenøren foreta en komplett avsluttende bygg rengjøring 
av samtlige innvendige og utvendige overflater samt tekniske 
installasjoner/komponenter mv. Bygg rengjøringen skal omfatte alle arealer og alle 
leveranser: 
- Bygget skal være gjennomvasket og fritt for byggestøv/rester etc.  
- Alt avfall skal være fjernet fra området 
- Alle tekniske installasjoner skal være rene for støv 
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- Alt utstyr og alle komponenter skal være i rengjort og avpusset stand 
- Tavler etc. skal være rengjort 
 
Unnlatelse fra å følge opp dette fra totalentreprenørens side vil gi Byggherren rett til å 
rekvirere nødvendige rydde- og rengjøringsarbeider mv. fra andre for 
totalentreprenørens regning. 
 

5.1.17 Brannstrategi 

Kravene til branntiltak i ”Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk” (TEK 
10) skal oppfylles. Det foreligger komplett Brannteknisk konsept med beskrivelse og 
tilhørende branntegninger, se vedlegg 5; Brannteknisk konsept/notat.  
 
Totalentreprenøren skal sørge for at det angitte konseptet blir fulgt. 
Videre er totalentreprenøren ansvarlig for ajourføring av ”Brannteknisk konsept” og for 
utarbeidelse av endelig brannteknisk rapport med tilhørende tegninger og komplett 
branndokumentasjon iht forskrifter for særskilt brannobjekt. Alle installasjoner som 
kreves iht denne skal medtas i tilbudet. Det forutsettes at branninstallasjoner integreres 
i bygningskonstruksjoner så langt det er mulig.   
 
 Totalentreprenøren har ansvaret for at bygget og branndokumentasjonen blir godkjent 
uten anmerkninger fra brannvesenet etter byggearbeidene.  
 

5.1.18 Energiberegning og energiattest  

 Totalentreprenøren skal energimerke bygget, og gyldig energiattest skal foreligge ved 
overtakelse. Totalentreprenøren står ansvarlig for alle inputverdier i energiberegningen.  
 
Alle energiberegninger skal beregnes etter NS 3031 eller tilsvarende metode. 
 

5.1.19 Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) 

  
Generelt 
Totalentreprenøren er forpliktet til å levere komplett FDV-dokumentasjon av anlegget 
sammen med instrukser for drift og vedlikehold av installasjonene. Dokumentasjon skal 
leveres senest tre uker før overlevering, og skal bestå av minnepenn med alle 
dokumenter og tegninger i pdf-format. Alle tegninger skal også leveres i dwg-format. NB: 
”As built” –tegninger (DWG) skal bygges opp som beskrevet i vedlegg 2; Oppbygning av 
tegninger i Plania. Merk at dette også gjelder branntegninger og orienteringsplaner. 
 Innhold og detaljeringsgrad av drifts- og vedlikeholdsinformasjonen skal godkjennes av 
Byggherren.  
 
 Drifts- og systeminformasjon 
For hele bygget (Bygg, VVS og Elektro) skal det utarbeides komplette drifts- og 
vedlikeholds instrukser. Instruksene skal i tillegg til beskrivelse av anleggene, inneholde 
all relevant dokumentasjon for levert utstyr/komponenter/bygningsdeler på norsk med 
angivelse av fabrikat, typebetegnelse og kapasiteter.   
 
Videre skal det for de tekniske anleggene vedlegges protokoller fra igangkjøring av 
utstyr samt alle innregulerings- og måle protokoller fra belastningstester, lydmålinger 
etc. samt feilsøkingsskjema og nødprosedyrer. 
 
 Tilsyn og vedlikehold 
Det skal leveres en tilsyns- og vedlikeholdsplan for alle tekniske anlegg.  
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Det må utarbeides en leverandøroversikt med tilhørende spesifikasjon over reservedeler 
med angivelse av betegnelse og reservedelsnummer. 
 
 Sluttdokumentasjon – FDV-dok  
Det skal senest ved overlevering leveres følgende FDV-dokumentasjon: 
 
 Tegninger «som bygget» 
- Situasjonsplan og utomhusplan 
- Konstruksjonstegninger 1:100  
- Plantegninger 1:100 
- Snitt 1:100 
- Fasader 1:100 
- Elektro-tegninger inkl. skjema, tavleoversikter etc. 
- VVS-tegninger inkl. Systemskjema, bunnledninger og utvendige ledninger iht norsk VA- 
norm (http://www.va-norm.no/) 
- Rombehandlingsskjema 
- Branntegninger 1:100 (situasjonsplan, etasjeplaner og snitt) 
- Branninstrukser/orienteringsplaner  
- Alle arbeidstegninger skal leveres sammen med FDV dokumentasjonen 
 
 Dokumenter 
- Brukstillatelse / ferdigattest fra lokal bygningsmyndighet 
- Rapporter fra ferdigbefaring 
- Brannrapport/-notat 
- Branndokumentasjon iht Forskrift om brannforebyggende tiltak (§13 bygg) 
- Systembeskrivelser av tekniske anlegg – hvordan de er bygget opp, hvilke arealer de 
betjener og hvordan de fungerer 
- Kopi av brosjyremateriell, instrukser etc for gjeldende utstyr som har betydning for 
forvaltning, drift og vedlikehold av bygget. 
- Oversikt med adresse- og telefonlister over alle underentreprenører og leverandører 
- Beskrivelse av alt arbeid og utførelse som fraviker tilbudsbeskrivelsen 
- Testdokumentasjon og driftsinstrukser leveres i word/excel format. 
 

5.1.20 Opplæring 

Totalentreprenøren skal sørge for nødvendig opplæring av Byggherrens driftspersonell 
før overtakelse. Det skal foretas opplæring av byggherre fag for fag og settes av 
tilstrekkelig tid til gjennomføring. 
 

5.1.21 Tverrfaglige systemer  

 
Generelt 
Totalentreprenøren er ansvarlig for at alle tekniske anlegg fungerer som beskrevet i 
fagkapitlene. For å sikre dette har Totalentreprenøren ansvaret for at det blir utført 
systemtester og tverrfaglige tester. Totalentreprenøren er ansvarlig for å planlegge og 
koordinere egenkontrollene med involverte underentreprenører og har ansvaret for å 
koordinere grensesnittet mellom de tekniske fagene og gjennomføre tverrfaglige tester. 
Totalentreprenøren må påse at det avsettes tid til dette i fremdriftsplanene og plikter å 
innkalle Byggherren til å delta ved alle slike tester. 

  

5.1.22 Overtagelse   

Bygget overtas når FDV foreligger, tester er sluttført og anleggets funksjonerer er i 
henhold til spesifikasjonene. Garantitiden starter ved godkjent overtagelse.  
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Før overtagelse iht kontrakt, skal følgende være oppfylt: 
- Alt arbeid iht kontrakten skal være utført med den kvalitet  
  som er forutsatt. 
- Alle feil og mangler som er påpekt ved ferdigbefaring skal 
  være utbedret. 
 - Alle FDV-krav skal være oppfylt. 
 - Alle funksjonskrav skal være testet og godkjent. 
 - Alle offentlige godkjenninger skal være oppfylt. 
 - Full rengjøring skal være utført. 
 

5.1.23 Endringsarbeider   

Tillegg og fradrag tilbys utført iht kontraktsbestemmelsene. 
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 BESKRIVELSE AV ARBEIDENE 
 

6.1 GENERELT 
 

Totalentreprenøren må selv foreta nødvendig prosjektering og supplering av grunnlaget, 
og totalentreprenøren er ansvarlig for all prosjektering og endelig valg av løsninger.  
 
Totalentreprenøren er ansvarlig for alle stikningsarbeider. 
Alle forhold i reguleringsplan med bestemmelser og rammetillatelse skal ivaretas av 
totalentreprenøren.  

 
 

6.2 RIGG OG DRIFT 

6.2.1 Generelt 

NS 3420 utgave 4. Feb. 2013 toleranseklasse 3 skal legges til grunn for ytelsene.  
Totalentreprenøren skal medta alle nødvendige ytelser for å rigge og drifte byggeplassen 
i hele byggeperioden for alle arbeider. 
Etterfølgende punkter påpekes spesielt og skal innkalkuleres i tilbudet. 

6.2.2 Brakker 

Tilbudet vedr. rigg og drift skal baseres på at totalentreprenøren må medta alle 
nødvendige brakker og lagerlokaler. Plassering av brakker etc. må avtales med 
Byggherren. 

6.2.3 Underentreprenører  

Alle rigg- og driftsytelser for underentreprenører og sideentreprenører skal medtas. 

6.2.4 Utstikking, måling etc. 

Totalentreprenøren har ansvaret for all utstikking og måling i forbindelse med 
arbeidene, inkl. kontrollmåling av tomt og utomhusarealer i forbindelse med 
prosjektering og detaljering. 
Totalentreprenøren er ansvarlig for at arbeidene vedr. utstikking og måling prosjekteres 
og utføres av firma med nødvendig ansvarsrett. 

6.2.5 Rigg og adkomst  

Totalentreprenøren er ansvarlig for komplette riggytelser knyttet til gjennomføring av 
entreprisen og kostnaden med dette skal medtas i tilbudet. Som en del av 
prosjekteringen og gjennomføringen skal totalentreprenøren ivareta alle forhold i 
reguleringsplanen med bestemmelser. 
 
Totalentreprenøren skal utarbeide en riggplan som skal godkjennes av Byggherren før 
arbeidene settes i gang. 
 
Adkomsten til eiendommen skal under byggearbeidene hovedsakelig foregå via 
eksisterende adkomstvei, Gnr/Bnr: 86/935. Veien skal i størst mulig grad være åpen og 
tilgjengelig for de to andre brukerne/eiendommene som ligger innenfor bygningen på 
Kopås. Ved stenging er entreprenøren ansvarlig for omskilting og varsling av naboer. 
Nødvendig feiing og renhold utføres fortløpende, ved behov, under byggearbeidene. 
 
Totalentreprenøren har ansvaret for anleggsområdet i hele kontraktstiden og må sørge 
for nødvendig inngjerding, vakthold, avstengning og avlåsing mv.  
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Totalentreprenøren skal medta nødvendig skilt for merking av adkomsten til 
byggeplassen.  

 
 

6.3 GRUNNARBEIDER 

6.3.1 Generelt 

Samtlige arbeider og leveranser skal utføres i samsvar med NS 3420, og de standarder 
som NS 3420 henviser til, samt andre Norske forskrifter, bestemmelser og standarder, 
dersom de ikke strider mot andre bestemmelser i tilbudsmaterialet. Krav til utførelse 
skal være iht NS 3420 toleranseklasse 2.  
 

6.3.2 Tomt og grunnforhold 

Tomten er på 2880 m2, og består omkring bygningen av asfaltert adkomstvei, for-plass og 
parkeringsplass, gjengrodd hageareal med 3 frukttrær som skal bevares, buskplanting og 
plen, samt randsone av naturlig vegetasjon.  
 

       Det er foretatt 3 graveprøver som viste: 

1 På nordsiden av bygningen: Morenegrus 0,5-1m over tørrskorpeleire.  

Ikke spesielt egnet til infiltrasjon. 

2 På sørsiden av bygningen (3m fra husvegg). Morenemasse – grus. Kan egne seg for 
infiltrasjon. 

3 På søndre parkeringsplass. Fjell på ca 0,5m dybde som stuper mot vest der massene ble 
registrert morenegrus/grus. Kan egne seg for infiltrasjon. 

 

6.3.3 Opparbeidelse av tomt 

Opparbeidelse av tomt skal omfatte alle nødvendige arbeider fra dagens situasjon til 
ferdig utomhusanlegg. Entreprenøren overtar tomta som den er, og må stå for 
opparbeiding av komplett utomhusanlegg inklusive ny adkomstvei, for-plass, 
parkeringsplass, hageanlegg og grøntsoner med overflater, konstruksjoner, møbler og 
beplantning i henhold til som vist på utomhusplan og i funksjonsbeskrivelse. Dette 
innebærer alle arbeider i forbindelse med rydding av tomt, fjerning av vegetasjon som 
ikke skal bevares, masseutskifting/tilføring av masser, samt planering. Likeledes skal det 
inkluderes alle former for graving, lasting, transport og avgifter i forbindelse med 
utomhusarbeidene.  
 
Mer om utomhusarbeider fremkommer av pkt. 5.4; Utomhus arbeider.  
 
Nødvendige grave- og sprengningsarbeider i forbindelse med fundamenter, grøfter, 
trekkerør, energibrønner etc skal være inkludert i tilbudet. 
 

6.3.4 Utvendige VA-anlegg  

 
Overvann: Det skal legges ny drenering. Se også beskrivelse av bygningsmessige 
hjelpearbeider. 
 
Takvann skal ledes vekk fra hus og ut til steinsatte vannrenner og sandfangssluk med 
ledning til fordrøyningsmagasin i grunnen. 
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Annet overvann ledes vekk fra hus til terreng og fordøyes på egen tomt. Det etableres 
fordrøyningsmagasin under søndre del av parkeringsplassen i form av steinfylling eller 
magasin bygget sammen av kumringer i betong (tegningsnummer V00 730 11 00 01). 
Nødvendig volum skal dokumenteres ved beregning som forelegges byggherren. 
Prosjektert grunnlag skal godkjennes før utførelse av MIK (Miljø Idrett 
Kommunalteknikk) i Frogn kommune. 
 
Vann og spillvann: Det skal legges nye ledninger for vann og spillvann fra kommunale 
ledninger i krysset Ringedammen / Vindfangerveien til tomtegrense mot nord. Det 
legges 150 mm vannledning og 160 mm spillvannledning. Det skal etableres ny 
brannkum mellom 25 og 50 meter fra hovedadkomst til bygget. Tilbudet skal omfatte 
ledningsnett og tilkobling til kommunale ledninger inklusive nødvendige grøfter og 
kummer.  
Prosjektert grunnlag skal godkjennes før utførelse av MIK (Miljø Idrett 
Kommunalteknikk) i Frogn kommune. 
 

6.3.5 Utvendige kabelarbeider  

Skisse med tilkoblingspunkter for strøm, ligger vedlagt (vedlegg 8b)  
 
Det skal leveres komplett løsning for strømforsyning og svakstrøm (TV/tlf/data).  
 
Vedlagt følger kartutsnitt fra Hafslund Nett AS av 18.09.14 over mulighet for 
strømforsyning (vedlegg 8b). Vi har videre fått oppgitt at GET har anlegg i området som 
kan benyttes i samme trase. Totalentreprenøren er ansvarlig for videre prosjektering, 
utførelse og samkjøring/koordinering med kabeletater.  
 
Komplette grøfter/stolper iht Hafslund Nett AS sine REN-blader og GET sine krav skal 
medtas.   
 

  
6.4 UTOMHUSARBEIDER 

6.4.1 Generelt 

Samtlige arbeider og leveranser skal utføres i samsvar med NS 3420, og de standarder 
som NS 3420 henviser til, samt andre Norske forskrifter, bestemmelser og standarder, 
dersom de ikke strider mot andre bestemmelser i tilbudsmaterialet. Krav til utførelse 
skal være iht NS 3420 toleranseklasse 3. Det stilles av bygningskulturelle årsaker ikke 
generelle krav til at prosjektet skal ivareta krav til universell utforming NS 11005. 
Kjøreadkomst og parkeringsplass skal dog ha et tverrfall på 2 %, som fører avrenning til 
terreng og/eller overvannsgrøft. Likeledes skal alt uteoppholdsareal utformes med tanke 
på at fare for personer skal unngås.  

 

6.4.2 Opparbeiding av uteareal 

Adkomstveien er gitt ny geometri, og skal sammen med plassen nord for bygningen ha 
overbygning og asfaltdekke beregnet for belastning av daglig trafikk med 
dimensjonerende kjøretøy lastebil (=brannbil).  
Det skal opparbeides 1 parkeringsplass for personer med nedsatt funksjonsevne. Denne 
skal ha tydelig oppmerking, med HC-symbol i hvit thermoplast. 
Der det på utomhusplanen (Tegningsnummer L00 77 10 00 02) er vist kantstein ved 
kjørevei skal det settes kantstein av granitt med dimensjon 12x25cm med 2x2cm fas. 
Kantstein skal monteres i mørtel med knase fuger. Visflate 13cm. 
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For-plassen skal opparbeides i henhold til universell utforming, slik at det senere, om 
nødvendig, kan etableres en rampe på området, uten store inngrep i terreng og plassens 
utforming. For å oppfylle kravene til universell utforming skal gangadkomstene fra vei, 
parkeringsplass for personer med nedsatt funksjonsevne og gangadkomst til felles 
uteoppholdsareal være trinnfri og med stigningsforhold ihht.Tek10. 
 
Eksisterende rekkverk. Smijernsrekkverk på trapp ved hovedinngang skal restaureres. 
Alt metall sandblåses, primes og lakkeres i sort farge.  
 
Eksiterende trapp ved inngangsparti skal restaureres. Hele trappen inklusive vange 
skal rengjøres og repareres. Dette inkluderer oppretting av trinn, festing av løs stein, 
samt ifylling med samme steinmateriale i hull. Alt stein- og betongmateriale skal påføres 
egnet impregnering for enklere vedlikehold og bedre holdbarhet. Metoder og produkter 
skal legges fram for byggherre til godkjenning før igangsetting av tiltaket. 

 
Avfalls-skur. Det skal etableres avfalls-skur i størrelse og plassering som vist på 
utomhusplanen (Tegningsnummer L00 77 10 00 02). Materialer og farger skal være i 
samsvar med hovedbygningen. Leveres med 2 strøk oljedekkbeis utvendig og innvendig 
(også i himling). Skuret bygges som åpen og luftig konstruksjon med 3 vegger (åpning 
mot adkomsveien). Pulltak. Fast fundamentert på betongplate eller søylefundamenter. 
Dersom det velges søylefundamenter skal gulvet asfalteres. 
 
Postkasser. Det skal monteres 6 stk. postkasser på avfallsskurets endevegg. Solid 
utførelse/kvalitet. Type postkasse skal godkjennes av byggherre før bestilling.  

 
 

 
6.5 BYGNINGSARBEIDER 

6.5.1 Generelt 

 Materialvalg og tekniske løsninger 
Alle konstruksjoner skal være funksjonstilpasset de påkjenninger de kan utsettes for.  
Materialene skal være solide, og egnet for både renhold og vedlikehold.   
 
Det skal legges vekt på å benytte vedlikeholdsfrie materialer samt produkter det er lett å 
erstatte ved eventuell nødvendig utskifting og fremtidig rehabilitering. 
 
Materialer og produkter til byggverk skal velges slik at det også ved byggverkets 
avskaffelse brukes lite energi med lav grad av forurensning. Det skal velges materialer og 
produkter med potensial for gjenbruk og gjenvinning. 
 
Generelt skal konstruksjons- og materialvalg baseres på anerkjente og velprøvde 
løsninger og utførelser. Det skal legges vekt på rasjonelle og fremdriftsvennlige 
produksjonsteknikker som vil minimalisere støy, forurensninger, avfall, kapp og 
nedfukting av bygningsmaterialer. 
Alle innredningsarbeider skal holde et høyt håndverksmessig nivå. 
  
Alle materialvalg og fargevalg skal forelegges Byggherren for godkjennelse. 
 
 Krav til overflater 
Alle komponenter skal overflatebehandles i forhold til de påkjenninger de blir utsatt for. 
Generelt gjelder at overflaten skal være dekket, jevn og pen. Behandling på ulike 
materialer skal gi enhetlig utseende. Overflatebehandling, emisjonsrater og kontakt med 
helseskadelige stoffer, skal utføres i henhold til myndighetenes krav.  
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Prosjektering 
Totalentreprenøren har ansvaret for all prosjektering for samtlige fagområder og før 
utførelse skal det foreligge detaljerte arbeidstegninger for de bygningsmessige arbeider 
tilgjengelig for Byggherren. Materialet skal gi en komplett og lettforståelig oversikt over 
det som inngår i kontraktarbeidet og skal som et minimum bestå av: 
 
- Utomhusplan 
- Plantegninger, snitt og fasader  
- Himlingsplaner  
- Skjema for dører og vinduer med beslag 
- Konstruksjonstegninger  
- Nødvendige detaljer av konstruksjoner 
- Statiske beregninger 
- Akustiske beregninger 
- oppjustert brannrapport og utarbeidelsen av rømnings-/ brannplaner 
- Evt. innstøpningsdetaljer for bl.a. teknisk utstyr 

 
Krav til sluttdokumentasjon 
Det vises til pkt. 5.1.19; Forvaltning, drift og vedlikehold. 
 

6.5.2 Bæresystem 

 Bygget har en langsgående bærevegg for gulvbjelker. Gulvbjelkene har opplegg fra 
yttervegg til midtvegg. Bygget har også en brannvegg som deler bygget i 2 deler. 
 
Ved hulltaking i noen av disse veggene utover de åpningene som er utført, må det 
forsterkes i overkant av åpningene. Forsterkning kan skje ved innlegging av 2 stk. 
vinkeljern – 1 stk. på hver side – dimensjon ca. 50x50x50mm. Lengde er lysåpning pluss 
150mm på hver side. 
 

6.5.3 Yttervegger 

Alle steder på ytterhuden som har råteskader skal ytterveggkledning, vannbrett, 
belistning, takgesims etc. byttes/ repareres med samme dimensjoner som eksisterende 
utførelse.  
Alle utvendige flater vegger, dører, vinduer, belistning etc. skal skrapes grunnes og males 
med to strøk maling for et heldekkende og sammenhengende sluttprodukt.   

 

6.5.4 Vinduer og dører 

Dører, vinduer skal ha samme materialkvalitet som eksisterende og skal leveres med 
ferdig overflatebehandlete karmer, lister og utforinger. Alt glass skal være klart/nøytralt. 
Entreprenør er ansvarlig for at dører og vinduer tilfredsstiller brann og lydkrav. Glass 
skal være energiglass, og tilfredsstille TEK 10. Alle innerdører/skyvedører utføres som 
kompaktdører med laminat overflate, og kantlist i samme farge som laminat.  
 
Eksisterende ytterdører skal utbedres/ overflatebehandles og leveres komplett med alt 
beslag.  
 
For alle nye overflater avtales farge med Byggherren i god tid før produksjon.   
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6.5.5 Lås og beslag 

Dører som skal tilknyttes adgangskontroll og brannvarslingsanlegg leveres med utstyr 
montert i dør/dørkarm/låskasse m.m. (dvs. motorlåser, elektriske sluttstykker, 
mikrobryter i låskasse/sluttstykke og magnetkontakt i dørkarm). 
Låser og beslag, så langt det er mulig, skal tilfredsstille FG- krav. 
Det skal monteres vridere og langskilt av kvalitet i børstet rustfritt stålkvalitet. 
Det medtas dørstoppere av solid utførelse. Dørstoppere skal ikke monteres på gulv. 
Alle inngangsdører skal leveres med sylinderlås for system. Låssystem og 
adgangskontroll skal ivareta kravet til rømning og tilbake rømning. 
 
Eksisterende hovedinngangsdør skal ha vri-lås fra innsiden og nøkkellås fra utsiden. Det 
samme gjelder for inngangsdør til hver boenhet. Se også pkt. 6.12.11; porttelefon. 
Utvendig bod skal kunne åpnes med samme nøkkel som brukes til inngangsdør for 
tilhørende boenhet. Egen nøkkel på samme system for teknisk rom i kjeller. Entreprenør 
er ansvarlig for utarbeidelse av beslagliste. 
  

6.5.6 Innervegger 

Det henvises til vedlagte planer med angivelse av spesifiserte veggtyper. 
Det er totalentreprenørens ansvar å påse at nødvendige krav for brann- og lyd ivaretas i 
veggoppbyggingene. Alle gipsvegger sparkles, strimles og males med tre strøk maling for 
et slett og heldekkende sluttprodukt. 
 
Mot gulv monteres malt gulvlist som gjæres i hjørnene og tilpasses dørgerikter for et 
sammenhengende sluttprodukt. Der det er mulig fuges og males alle overganger i 
vegghjørner og mellom vegg og tak. 

 
Alle innervegger isoleres, kles med plater, sparkles og males dersom annet ikke er angitt 
i rombehandlingsskjemaet. Alle nødvendige krav til bæring, brann- og lydforhold må 
ivaretas.  
 

6.5.7 Dekker  

 Gulvoverflater 
Det henvises til vedlagt rombehandlingsskjemaer – gulv. 
Nødvendig oppbygging av plater etc. for å få en utseendemessig jevn og god utførelse. 
Underlaget må utføres slik at det ikke oppstår knirk eller andre generende utførelser. 
 

 Himlinger 
Det henvises til vedlagte rombehandlingsskjema – himling med nedforingshøyder og 
utførelse. 
Overflaten sparkles, strimles og males med tre strøk for en slett og heldekkende 
sluttprodukt. 
Alle overganger mellom tak og vegg fuges og overmales. 
 

6.5.8 Yttertak  

 Takstein på yttertak demonteres og rengjøres før remontering og ny takpapp, lekter og 
sløyfer og takstein remonteres og kompletteres med tilsvarende type og farge. Alle 
tilslutninger til gesimser og piper medtas. Det medtas beslag på piper med dekket topp, 
og det monterte snøfangere på tak i hele lengden for alle fire sider. 
 
Beslag tak: sink/ galvanisert 
Taknedløp: alle takrenner og taknedløp i galvanisert stål.  
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6.5.9 Fast inventar 

 Kjøkken 
I kjøkken medtas komplett kjøkkeninnredning iht vedlagte skjemategninger.  

 Innredningen må ha robust utførelse som tåler sterk påkjenning. 
 
Det skal være opplegg for hvitevarer iht kjøkkentegninger. Det skal i tillegg installeres og 
integreres avtrekkshette med kompaktaggregat/ balansert ventilasjonsaggregat for hver 
leilighet. Alt dette fremkommer på vedlagte kjøkkentegninger. Mer om 
kompaktaggregatene fremkommer av pkt. 6.07; Luftbehandlingsanlegg.    
 
 Bad 
I bad skal det medtas komplett toalett innredning ihh. til vedlagt baderoms skjema med 
utførelse i porselen. Alle synlige rør skal være forkrommet/ forniklet. 
All kompletterende maling og utstyr utføres med kvalitet for bad. 
 
Sluk i dusj-hjørne, og tydelig fall til sluk. Våtroms normen legges til grunn.  
 
 Garderobeskap og hyller 
Garderobeskap og hyller skal ha god kvalitet og med enhetlig dørhåndtak i rustfritt eller forkrommet/ 
forniklet utførelse for enhetlig utførelse for resten av leiligheten iht angivelse på tegningsunderlag.   
 
 Bod 
I innvendig bod bygges et enkelt men solid hyllesystem.  

6.5.10 Trapper, rekkverk etc.  

Rekkverk og balustre på trapp og repos samt inn-/ opptrinn innvendig skrapes grunnes 
og males med to strøk trappe maling. Trinnene males med slitesterk «trappemaling». 
Underside trapp skal brannmales. 

6.5.11 Kjeller og teknisk rom  

Det henvises til vedlagte romskjemaer for utførelse. 
Teknisk rom plasseres i kjeller under felles trapp iht tegningsunderlag, og skal inneholde 
teknisk utstyr for bygget. Totalentreprenør må dimensjonere, prosjektere og bygge dette 
rommet. Teknisk rom skal tilfredsstille alle gjeldende forskriftskrav. Rommet skal 
ventileres, inneholde sluk og tilhørende avløp. Fall på gulv må tilpasses sluk.  

 

6.5.12 Hjelpearbeider VVS  

 
De komplette bygningsmessige hjelpearbeider for VVS-anleggene, som hulltaking, 
utsparinger, graving, gjenfylling, spikerslag etc. skal medtas. Omfanget må avklares med 
teknisk entreprenør slik at hull og/eller dobbeltprising unngås. Totalentreprenøren er 
ansvarlig for at alle arbeider blir medtatt uavhengig av om de utføres av 
underentreprenører eller ikke. 
 
Utomhus: 
Rundt huset skal det graves grøft for legging av ny drensledning. Grøften må graves slik 
at den har et høydepunkt midt på fronttrappen og med fall, min. 1:100, ut til hver side. 
Grøften graves fram til eksisterende kum på syd – vestsiden av bygget (kum med 
sementlokk). 
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Drensledningen, 2 stk. ø100mm, legges på en seng av pukk, det monteres 
grunnmurspapp fra uk. Ledninger til ca. 100mm over nytt terreng, som avsluttes med 
list. 
Se for øvrig leverandørens anvisninger. Grøften fylles igjen med frostfrie masser, pukk og 
grus opp til ca. 500mm fra terreng. Øverste laget tilbakefylles med stedlige masser. 
 
Bunn av alle utvendige areaer skal renskes for masse og tilbakefylling. Betongveggene 
renskes og det monteres nye rister over alle åpninger. Alle utgravde masser skal kjøres 
bort, bortsett fra de som skal tilbakefylles. 
 

6.5.13 Hjelpearbeider elektro 

  De komplette bygningsmessige hjelpearbeider for El-anleggene, som hulltaking, 
utsparinger, graving, spikerslag etc. skal medtas. Omfanget må avklares med teknisk 
entreprenør slik at hull og/eller dobbeltprising unngås. Totalentreprenøren er ansvarlig 
for at alle arbeider blir medtatt uavhengig av om de utføres av underentreprenører eller 
ikke. 
 
Totalentreprenøren skal levere et komplett bruks- og miljøtilpasset bygg med VVS-
tekniske anlegg ferdig installert, igangkjørt og innregulert.  
 
Totalentreprisen skal også omfatte alle bygningsmessige og elektriske arbeider som 
tilhører VVS-installasjonene. Totalentreprenøren har det hele og fulle ansvar for offentlig 
godkjennelse. 
 
Det skal i utviklingen av prosjektet legges vekt på å finne frem til energiøkonomiske og 
driftstekniske enkle og oversiktlige systemer. Det legges vekt på å unngå teknisk 
kompliserte løsninger, men dog slik at energiøkonomiske og komfort/miljømessige 
hensyn likevel ivaretas på forsvarlig måte. 
 
Anleggene utformes og plasseres slik at det blir god tilgjengelighet for effektiv drift og 
vedlikehold. Kanaler og rørtraséer skal være tilgjengelig for renhold og 
vedlikehold/reparasjoner. 
 
Alle vitale funksjonsdeler under gulv på grunn og i bakken skal være sikret mot skader 
og de skal være tilgjengelig for inspeksjon, kontroll, service og vedlikehold. 
Det skal klart gå fram av tilbudsdokumenter hvilke løsningsforslag som er lagt til grunn i 
prosjektet. 
 
Alt utstyr, koblinger, kraner etc i teknisk rom skal fullisoleres for å hindre varmetap. 
 

6.6 VVS- ANLEGG GENERELT  
 

6.6.1 Krav til tilbud 

 Tilbudet skal inngis i henhold til denne kravspesifikasjon med tilbudsbestemmelser, og 
med basis i det tegningsgrunnlag som følger av tilbudsdokumentene. 
 
Tilbudet skal inneholde opplysninger om hvilke VVS-tekniske underentreprenører som 
er forutsatt benyttet. Vedlagt tilbudet skal også følge en kortfattet beskrivelse av VVS-
anleggene. Beskrivelsen må inneholde tilstrekkelige opplysninger til at det er mulig å 
vurdere anleggets utførelse/oppbygning, ytelse og funksjon. Det skal videre vedlegges 
liste som viser fabrikat, type og kapasiteter for tilbudt utstyr.  
Det er tilbyders ansvar å foreta alle beregninger og dimensjonering av de VVS- tekniske 
anlegg. 
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6.6.2 Lover og forskrifter 

VVS-anleggene skal generelt utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og 
standarder samt eventuelle lokale bestemmelser.  
Behovene for oppvarming, ventilasjon, belysning, komfort og andre funksjoner skal 
dekkes med et minst mulig forbruk av energi. 
 
Energiberegninger konferer pkt. 5.1.18; Energiberegning og energiattest.  

  
I tillegg til forannevnte, vises også til følgende dokumenter/håndbøker: 

- Arbeidstilsynets bestemmelser/veiledninger 
- NKS Normalreglementet for sanitæranlegg 
- Prenøk 
- Ventøk 
- Varmenormen 
- Kuldenormen 
- Våtromsnormen 
- BYGGFORSK Byggdetaljblader 

 

6.6.3 Klima- og komfortkrav 

Inneklima skal generelt tilfredsstille krav i TEK 10. 
Bygget skal prosjekteres etter minimum lydklasse C basert på NS 8175 for boliger. 
Det er totalentreprenørens ansvar å sikre at lyd- og akustikkproblematikken blir 
ivaretatt etter lovkrav, standardens krav, beskrivelsen og angivelse på tegninger. 
 

6.6.4 Krav til prosjektering 

Entreprenøren er ansvarlig for at klima- og funksjonskrav oppfylles gjennom en 
samordnet tverrfaglig prosjektering av de ulike tekniske anleggene samt byggets 
arkitektoniske og konstruktive utforming. 
Det skal som minimum utarbeides digitale 2D arbeidstegninger i DWG-format. Som 
minimum forlanges følgende tegninger: 
 

- Situasjonsplan (utvendig VA-anlegg) 
- Bunnledningsplan 
- Etasjeplaner 
- Takplan 
- Nødvendige snitt  
- Skjemategninger 
- Oppleggsskjemaer 
- Systembilder (flyt-skjema) med automatikk-komponenter inntegnet 
- Nødvendige detaljtegninger 

 
Arbeidstegninger skal normalt være i målestokk 1:50. Detaljer kan være nødvendig å 
vise i målestokk 1:20/1:10. Tegningene skal være tilgjengelige for kontroll hos 
tiltakshaver minst 14 dager før arbeidene igangsettes. 

  
 Alle prosjekteringsarbeider av VVS-anlegg skal medregnes og det skal også medtas alle 
kostnader til møter, befaringer, kopiering og øvrige biomkostninger. 
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6.6.5 Instrumentering og merking 

VVS-anleggene skal utstyres med analoge instrumenter som gjør kontroll av alle 
regulerte og driftskritiske parametere mulig. 
 
Systembetegnelser og merking av komponenter og utstyr skal være i samsvar med FoU-
prosjekt nr. 50083: Tverrfaglig merkesystem for bygninger (TFM-systemet). 
Rør- og kanalanlegg utstyres med merker som angir kursbetegnelser, strømnings-
retning, dekningsområde i bygget etc. 
 

6.6.6 Igangkjøring, innregulering etc. 

Entreprenøren skal før overlevering kontrollere at alle komponenter og alt utstyr 
fungerer i samsvar med produsentens anvisninger samt oppfyller ytelseskrav og krav til 
delprodukt i denne beskrivelsen. Protokoller innsettes i drifts- og vedlikeholds instruks. 
 
Luftmengder i ventilasjonsanlegg skal inn reguleres i samsvar med prosjekterte verdier. 
Innreguleringsprotokoller innsettes i drifts- og vedlikeholds instruks. 
 
Lydtrykknivået i oppholdssonen i alle rom skal kontrolleres før overlevering. Det 
forutsettes at målinger gjennomføres og dokumenteres i henhold til NS 8172. 
Protokoller innsettes i drifts- og vedlikeholds instruks. 
 

6.6.7 Krav til sluttdokumentasjon 

For alle VVS-tekniske anlegg skal det utarbeides komplette drifts- og vedlikeholds –
instrukser, se pkt. 5.1.19; Forvaltning, drift og vedlikehold. Instruksene skal i tillegg til 
beskrivelse av anleggene, inneholde all relevant dokumentasjon for levert 
utstyr/komponenter på norsk. Videre protokoller fra igangkjøring av utstyr samt alle 
innregulerings- og måleprotokoller. 
  
 

6.7 VVS- SANITÆRANLEGG  
 

6.7.1 Orientering 

Alle eksisterende sanitærinstallasjoner skal rives.  
 
Alle innvendige rørføringer for tilførsel av VV/KV og bortledning av spillvann fra 
installasjonene skal inngå.  
 

6.7.2 Varmt tappevann 

Varmt tappevann skal forvarmes ved hjelp av varmepumpesystem basert på varme fra 
uteluft (Luft/vann- varmepumpe). Videre oppvarming av varmt tappevann gjøres i felles 
bereder for alle boenhetene. Bereder skal ha et totalvolum på minimum 800 liter. 
Varmtvannsbereder er tenkt plassert i teknisk rom i kjeller. Varmepumpen skal 
dimensjoneres slik at minimum 60 % av energiforbruket til oppvarming av tappevann 
dekkes av varmepumpen. Varmtvannsystemet skal utformes slik at fare for 
oppblomstring av legionellabakterier elimineres. 
 
Utgående varmtvanns-temperatur skal ha sentral regulerbar begrensning minimum i 
området 50 – 75 °C. Sikkerhetsventilene skal ha brutt avløp ført til sluk. Det skal leveres 
ekspansjonskar for tappevannet. 
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6.7.3 Forbruksvannsledninger 

Kaldt- og varmtvannsledninger legges av kobberrør, syrefaste rør eller godkjente PEX-
rør (rør-i-rør). Trykklasse PN 16. Prøvetrykk 10 bar. Driftstrykk maksimalt 6 bar. Skjulte 
skjøter eller koblinger i vegger aksepteres ikke. Samtlige ledninger skal trykkprøves før 
isolering.  
 
Det forutsettes at “rør-i-rør” systemet benyttes der hvor føringene legges i vegg, eller på 
annen måte innebygges. Alle synlige utstyrsforbindinger fra skjult opplegg skal være 
forkrommet dersom ikke annet er angitt.  
 
Ingen tappesteder skal ha lenger ventetid enn 10 sekunder på varmtvann. 
 

6.7.4 Bunnledninger 

Eksisterende bunnledninger settes ut av drift ved at alle sluk fylles med betong, opplegg kappes ved 
gulv i kjeller og fylles med betong og utgående bunnledning terses ved hovedledning. Det etableres ny 
bunnledning for sluk i teknisk rom samt for nytt spillvannuttrekk fra utstyr i 1. og 2. etasje.  
 
Bunnledninger legges av PVC grunnavløpsrør. Jordingsmuffe plasseres rett innenfor 
grunnmur. Alle bunnledninger og utvendige uttrekk skal renspyles, trykkprøves og TV-
kontrolleres før overlevering.  
 

6.7.5 Innvendig opplegg avløp 

Generelt skal alle innvendige avløpsopplegg for spillvann utføres av støpejernsrør (MA-
rør). Avløp fra utstyr til skjult opplegg eller fra utstyr på golv på grunn utføres av rør i 
forkrommet plast (PP).  
 
Alle opplegg over gulv på grunn skal forsynes med stakeluke.  
På skjulte opplegg innsettes inspeksjonsluker foran stakeluker. Lufting av 
avløpssystemet skal ivaretas ved atmosfærisk lufting over tak.  
 

6.7.6 Isolasjon/mantling 

Varme ledninger isoleres med mineralullisolasjon med ytterkledning. Alle ledninger hvor 
det kan oppstå kondens (kv), må isoleres med diffusjonstett isolasjon. 
 
Alle synlige isolerte ledninger skal pålegges aluminium overflatekledninger eller annet 
egnet materiale. Ved alle avslutninger monteres mansjetter. Tape i forbindelse med 
isolering og mantling tillates ikke benyttet. Det vil bli stilt strenge krav til det ferdige 
produkt. 
 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ved valg av isolasjonsmateriale/-metode må 
tas hensyn til brannkrav på montasjestedet. 
 

6.7.7 Ventiler og målere 

Vanninnlegg utstyres med hovedstoppekran og vannmåler iht kommunale krav.  
Det skal være en stengeventil plassert i hver boenhet, i tillegg til en felles stengeventil for 
hele bygget som er plassert i teknisk rom. Foran alt utstyr som skal tilknyttes 
vannledning, monteres kuleventil. 
 
Det skal være egen måler knyttet til varmt tappevann og kaldt vann for hver enkelt 
boenhet, pluss en tilsvarende måler for hele bygget samlet. Vannmåler for den enkelte 
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leilighet plasseres i den enkelte leilighet sammen med stoppekran, mens måler for hele 
bygget plasseres i teknisk rom.    
 

6.7.8 Sluk  

Sluk installeres i alle våtrom, og i tekniske rom. Det skal ikke benyttes plastsluk i 
etasjeskille av brannhensyn.  
 

6.7.9 Sanitærutstyr 

Det skal benyttes utstyr av anerkjent kvalitet og merke. Servanter og toaletter skal være 
av sanitærporselen, standard hvit type, og tilpasset HC-standard.  
Type utstyr skal godkjennes av byggherre før levering/montering.  
 
Klosett skal være i hvit porselen med 2-knapps spylefunksjon for valg av hel henholdsvis 
halv vannmengde og med maksimum vannmengde på 6 liter. Leveres med påmonterte 
armlener. Alle klosetter skal være gulvmonterte. 
 
Servanter utstyres med forkrommet flaskevannlås og avløpsrør.  
Avløpsrørene skal fortrinnsvis legges "skjult". Oppløftventil benyttes ikke. 
 
Blandebatterier på servanter skal være ett-greps med keramisk tetning.  
Til kjøkken leveres ett-greps blandebatterier med svingbar tut og avstengningsventil for 
oppvaskmaskin.  
Det skal benyttes dusjkabinett med ett-greps trykkstyrt termostatbatteri. Dusjhode 8-10 liter/min. 
 
Det skal være ferdig opplegg for vaskemaskin og oppvaskmaskin i hver boenhet. Plasseres iht 
tegningsunderlag. 
 
Det skal leveres 2 stk frostfrie utvendige slangekraner plassert i henhold til tegning fra LARK. 
 
 
 
 
 

6.8 VVS – SPRINKLERANLEGG 
 
Bygget skal ikke sprinkles. 
 
 

6.9 VVS – VARMEANLEGG  
 
Bygget varmes opp med elektriske panelovner. Se elektrokapittel.  
 
 

6.10 VVS – LUFTBEHANDLINGSANLEGG  

6.10.1 Generelt 

Leveringen skal inneholde komplette luftbehandlingsanlegg, mekanisk balansert anlegg 
med varmegjenvinner. I hver boenhet leveres/monteres et kompaktaggregat for 
boligventilasjon som kombineres med kjøkkenhette. Aggregatene leveres komplett med 
tilsatsvarme og automatikk. Aggregatene forutsettes montert over kjøkkenbenk/komfyr.  
Betjening av ventilasjon og kjøkkenhette skal skje fra hettefront. Det monteres eget 
ventilasjonsaggregat for kjeller inklusive trapperom. 



30/17 Rådmannens redegjørelse - Mannskapsbrakka på Kopås og Innkjøp og kontrakter - 17/00237-6 Rådmannens redegjørelse - Mannskapsbrakka på Kopås og Innkjøp og kontrakter : Vedlegg 2) Konkurransegrunnlag Kopås. 05.10.15

KONKURRANSEGRUNNLAG 
KOPÅS – Vindfangerveien 12/14 - Boliger - Oktober 2015  

 

34 
 

 

6.10.2 Dimensjonering 

Tilbyder må selv dimensjonere nødvendige luftmengder iht forskriftskravene. TE står 
ansvarlig for løsningene.  
 
Nødvendige luftmengder og utstyr for trappoppgang, teknisk rom og boder skal medtas.  
For disse arealene gjelder maks temperatur 28 grader. For teknisk rom skal minimum 
luftmengde være 8 m3/m2/h. 
  

6.10.3 Kanalnett 

Generelt skal kanaler utføres av varmeforsinket stål, tetthetsklasse B, jfr. NS 3420.  
Runde kanaler skal være spiralfalset.  Fleksible kanaler godtas ikke benyttet. 
Luftinntak/luftavkast samt lufting til soil føres i sjakt og over tak.  
 
Nødvendige kanaler for tilluft i oppholdsrom og evt. sovealkove. Avtrekk fra bad og kjøkken. Det skal 
være separat avtrekk helt opp til tak for hver boenhet.  
Kanalføringer skal være innebygd over kjøkkeninnredning og evt i bod. Tilluftsventil integrert i 
bakvegg slik at ikke kanaler blir ført ut i rommene.  
 
Kanalnettet forsynes med nødvendige luker for innvendig inspeksjon. Lukene skal være 
tette og ha enkel åpne-/lukkemekanisme.  
 
Kanalene skal være forseglet under transport, lagring og under montasjen. Alternativt settes 
kanalnettet under overtrykk i montasjeperioden.  
Kanalenes renhet skal kontrolleres og dokumenteres ved overlevering. Krav til renhet: 
Støvdekkeprosent < 5 % målt med BM-dustdetektor. 
 
Ventilasjonsanlegget skal under ingen omstendighet startes før bygget er rent. 
 

6.10.4 Luftfordelingsutstyr 

Det skal benyttes utstyr av god kvalitet og anerkjent merke, hvor ytelses-dokumentasjon 
foreligger. Plassering må skje etter nøye koordinering mellom de utførende. Både tilluft- 
og avtrekksventiler skal være enkle å måle luftmengden over, og de skal være enkle å 
demontere og rengjøre. 
 

6.10.5 Isolasjon/mantling 

Kanalanlegget isoleres mot varmetap, kondens, støy og for å hindre brann-spredning. Brannisolering 
utføres forskriftsmessig og i samsvar med byggets branntegninger. 
 
Generelt skal all isolasjon ha ytterkledning for fiberbinding.  
 

6.10.6 Merking av maskinelt utstyr 

Maskinelt utstyr merkes med graverte plastskilter. Skiltene påføres betegnelse i samsvar 
med tegninger, flytskjema etc. samt automatikkskjema. 
 

6.10.7 Innregulering 

Innregulering skal utføres av teknisk kvalifisert person og forøvrig i samsvar med NBI-
anvisning 16-2. Protokoll med angivelse av prosjekterte verdier, målte verdier og avvik i 
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% innsettes i drift- og vedlikeholdsinstruks. Det presiseres at hovedluftmengder ved 
aggregat og ved hovedfordelinger skal måles. 
 

6.10.8 Lydmålinger 

Entreprenøren skal foreta lydmålinger i leilighetene.  
Skjema med målte verdier skal inntas i drifts- og vedlikeholdsinstruks. 
  

6.10.9 Avtrekk fra kjøkken 

Avtrekkshette over komfyrtopp i kjøkken leveres som en del av ventilasjonen.  
Her medtas utblåsningskanal ført i sjakt over tak avsluttet i takhatt (felles). 
 
 
 
 

6.11 ELEKTRO 

6.11.1 Generelt 

Eksisterende elektrisk anlegg skal fjernes helt og det skal leveres komplett nytt elektrisk, 
skjult, anlegg. 
Det er forutsatt strømforsyning fra frittstående koblingspunkt til ny hovedfordeling i 
kjeller med 230 V-IT.  
 

6.11.2 Prosjektering 

Det skal leveres ett komplett og funksjonsdyktige anlegg inklusive prosjektering iht: 
 NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. 
 FEU 2011 - Forskrift om elektrisk utstyr. 
 FEL 1999 - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. 
 NEK 439 – Tavlenorm. 
 NEK 400: siste utgave, med tilhørende normer. 
 NS 3960 – Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold. 
 NS 34351:2009 - Bygningsdelstabell 
 Plan og bygningsloven. 
 Byggteknisk forskrift TEK 10. 
 Aktuelle publikasjoner fra Lyskultur 

 
Det er tilbyders ansvar å foreta alle dimensjoneringer, kortslutningsberegninger, 
lysberegninger og varmeberegninger. Kostnader til dette medtas under de respektive 
kapitler. 
 
 Alle prosjekteringsarbeider vedr.  El-anlegg skal medregnes og det skal også medtas alle 
kostnader til møter, befaringer, kopiering og øvrige bi-omkostninger. 
 
 El.entreprenøren skal foreta prosjektadministrasjon av egne arbeider og er ansvarlig for 
at prosjektdokumentene er i henhold til kravspesifikasjonen.  
 
Det legges særskilt vekt på energi – miljø – klima og driftsmessige gunstige 
systemløsninger. Materiell, utstyr, komponenter og utførelse velges i samsvar med dette. 
 



30/17 Rådmannens redegjørelse - Mannskapsbrakka på Kopås og Innkjøp og kontrakter - 17/00237-6 Rådmannens redegjørelse - Mannskapsbrakka på Kopås og Innkjøp og kontrakter : Vedlegg 2) Konkurransegrunnlag Kopås. 05.10.15

KONKURRANSEGRUNNLAG 
KOPÅS – Vindfangerveien 12/14 - Boliger - Oktober 2015  

 

36 
 

6.11.3 Krav til merking 

 Det skal legges vekt på at merking i anlegget blir utført på en slik måte at det gir 
 entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. 
 
 Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte 
 anleggsdel/komponent som skal merkes. 
 

6.11.4 Krav til dokumentasjon ved utførelse 

For utførelse skal foreligge detaljerte arbeidstegninger på DAK i DWG og PDF format.  
 
Som minimum forlanges: 

- Plantegninger el.anlegg 1:50 
- Utvendig situasjonsplan 
- Tavleskjemaer 
- Stigeledningsskjema 
- Kablingsplan spredenett data/telefon, antenneanlegg 
- Kablingsplan brannalarmanlegg 
- Summarisk oversikt over alle leveranser med typebetegnelse 

 

6.11.5 Krav til sluttdokumentasjon 

Som sluttdokumentasjon skal det utarbeides komplett FDV-dokumentasjon for de 
elektriske anlegg. Komplette og endelige instrukser skal foreligge ved overlevering, se 
pkt.5.1.19; Forvaltning, drift og vedlikehold.  

 

6.11.6 Kvalitetssikring og intern kontroll 

Kvalitetssikring og internkontroll skal forskriftsmessig ivaretas iht gjeldende NEK 400 
siste versjon og firmaets KS rutiner/system. Systemet skal forelegges til godkjenning av 
Byggherren. 
 

6.11.7 Jording 

Det medtas ny ringjord. Dette skal koordineres med opprettelse av drensledning. Det 
skal dokumenteres at tilfredsstillende overgangsmotstand til jord oppnås. 
 

6.11.8 Fordelingsanlegg 

Hovedfordelingen monteres i teknisk rom i kjeller og bygges iht gjeldende NEK400 og 
NEK439.  Det skal medtas el-måler for fellesanlegget.  Rommet hvor hovedfordelingen er 
plassert skal ha isolerende golvbelegg. 
 
Hovedfordelingen skal i tillegg til stigeledningssikringer, inneholde underfordeling med 
måler som dekker forbruk i fellesarealer, alle utvendige anlegg, samt evt. el-varme i 
fellesarealer. 
Inntakskabler og kabler til utvendige anlegg føres frem til hovedfordelingen og kobles på 
klemmer. 
 
Inntakskabel og stigerkabler skal dimensjoneres med en reservekapasitet på min. 30 %. 
 
Det installeres en underfordeling for hver boenhet med nødvendige sikringskurser.  
Det skal også medtas el-måler og hovedbryter i hver underfordeling. Underfordelingene 
installeres i trapperom. 
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Det skal benyttes sikringsautomater med 30 mA jordfeilvern for alle forbrukskurser.  
Karakteristikk på sikringsautomater skal i tillegg til FEB-dok beregninger tilpasses de 
respektive kursers startstrøm. 
 
Alle kurssikringer skal dimensjoneres med en reservekapasitet på min. 20% i forhold 
beregnet/angitt forbruk på kursen. Fordelingene skal elektrisk og mekanisk ha en 
reservekapasitet minimum på 30%. 
 
Det skal legges vekt på faglig høy standard for planlegging og utførelse. 
 

6.11.9 Driftstekniske anlegg 

Det skal medtas alle kostnader i forbindelse med kabling og tilkobling av komponenter i 
ventilasjonsanleggene, varmepumpe og el-varme.  
 
Videre skal det medtas installasjoner i teknisk rom og komplett for samlestokk med 
pumper, shuntmotorer, vannfølere og utefølere.   
 
Kurser for stikkontakter skal dimensjoneres generelt for 15A – 2,5qmm kabel/ledning.   
 
Punkter for stikk installeres iht NEK400-8-823, Elektriske installasjoner i bolig, siste 
versjon. Det forutsettes at uttak for TV plasseres i stue. Nøyaktige plasseringer av stikk 
godkjennes av BH under detaljprosjektering.  
 

6.11.10 Lysanlegg 

Ingen lyskurser skal ha mer enn 10 punkter og kobles over min. 15A kurser. 
Max belastning skal ikke overstige 2,5 kW pr. kurs. 

 
Tenning/slokking av lys skal foregå med bryter hensiktsmessig plassert. 
Fellesanlegg skal ha tilstedeværelsesdeteksjon, slik at lys tennes og slukkes automatisk. 
 
Det skal medtas følgende belysning i hver boenhet: 

- enkel glasskuppel i tak, soverom 
- LED downlight i tak, bad 
- LED downlight i tak, kjøkken 
- LED downlight i tak, entre 
- Kjøkkenbelysning under overskap  
- Baderomsbelysning ifm speil/innredning 

 
Listen er ikke uttømmende. 
 
Produkter og løsninger skal være iht Norsk Lyskultur sine normer. Dette gjelder all 
belysning. 
Alle armaturer godkjennes av byggherren.  
 
Eksisterende utelamper over ytterdør skal demonteres, rehabiliteres/pusses opp og 
remonteres. 
 

6.11.11 Elektriske varmeanlegg  

I alle bad forutsettes levert/montert el. gulvvarme i form av varmekabler. Anlegget 
leveres komplett med føler i gulv og elektronisk gulvregulator. 
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Det skal medtas elektrisk oppvarming i form av panelovner med støpsel i alle øvrige rom 
i boenhetene og det skal medregnes ca. 60W/m2. 
 

6.11.12 Hjelpearbeider elektro  

Alle hjelpearbeider/bygningsmessige arbeider skal være medtatt i totalentreprisen det 
henvises til bygningsmessig beskrivelse. 
 

6.11.13 Tele- og automatiseringsanlegg  

Føringsveger for tele-, data-, alarm- og antenneanlegg etableres på samme måte som 
el.kraftanlegget og samordnes føringsmessig med el.kraft. 
Bygningsmessig skille medtas. 
Signalreferansejord opprettes i h.h.t. anbefalinger fra Statens Teleforvaltning, skilt etter 
ekvipotensialskinne i hovedtavle.  Overspenningsvern for teknisk utstyr skal medtas. 
 
Føringsveger for tele-, datasignal og alarm skal ha en reservekapasitet på min. 30%. 
 
Anlegget skal legges som stjernenett med parkabel fra termineringsboks i teknisk rom. 
Herfra legges kabel til hver leilighet (endelig plassering godkjennes av BH), og avsluttes 
med egnet uttak.  
Arbeidet koordineres med GET. 

 

6.11.14 Antenneanlegg 

Det skal installeres et antenneanlegg med antenneuttak for Radio og TV i hver boenhet.  
  
Anlegget skal legges som stjernenett med coaxialkabel NX Super fra termineringsboks i 
teknisk rom. Herfra legges kabel til hver leilighet (plassering avtales senere), og avsluttes 
med egnet uttak.  
 
Anlegget leveres ferdig montert, testet og idriftsatt. Signalstyrke måles og dokumenteres. 
Arbeidet koordineres med GET. 
 

6.11.15 Porttelefonanlegg 

Det skal installeres ringeklokke for hver boenhet fra utvendige hoveddører. 
 

6.11.16 Brannsikkerhet 

Det foreligger et komplett brannteknisk konsept, se vedlegg; Brannteknisk konsept. 
Alle elektriske installasjoner som kreves iht dette skal medtas i tilbudet. Det forutsettes 
at branninstallasjoner integreres i bygningskonstruksjoner så langt det er mulig.   
 
Branntettinger i brannskiller ivaretas. For krav til utførelse vises til NS3420 V2-V26.   

 
 

6.11.17 Utvendig El. anlegg 

For utvendig taknedløp monteres selvregulerende varmekabel komplett med styring. 
Det skal medtas lysstolper ved ny parkeringsplass, jfr. Utomhusplan, langs gangvei rundt 
boligen og i forbindelse med plass foran inngangspartiet. 
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Eksisterende luftstrekk fra tilkoblingspunkt og frem til huset skal legges i rør i bakken. 
Langs veien skal det legges 4 stk. 110 mm røde rør og 2 stk. DL 3x40 mm gule rør som 
vist på kabelkart. Grøft skal være i henhold til gjeldene REN-blader. 
Trekkekummer skal medtas i nødvendig antall. 
Eksisterende trestolper skal erstattes med nye stolper. Eksisterende veilysarmaturer 
skal demonteres og erstattes med nye LED-armaturer. Valgte stolper og lysarmaturer 
skal godkjennes av byggherren. Det skal utføres lysberegning av uteområder som skal 
godkjennes av byggherren. 
 
 
 
 

 
6.12 OPSJONER 

 

6.12.1            OPSJON 1 – Utomhus. Alternativ A 

 
Generelt 
Samtlige arbeider og leveranser skal utføres i samsvar med NS 3420, og de standarder 
som NS 3420 henviser til, samt andre Norske forskrifter, bestemmelser og standarder, 
dersom de ikke strider mot andre bestemmelser i tilbudsmaterialet. Krav til utførelse 
skal være iht NS 3420 toleranseklasse 3. Det stilles av bygningskulturelle årsaker ikke 
generelle krav til at prosjektet skal ivareta krav til universell utforming NS 11005. 
Parkeringsplasser og gangstier skal dog ha et tverrfall på 2 %, som fører avrenning til 
terreng og/eller overvannsgrøft. Likeledes skal alt uteoppholdsareal utformes med tanke 
på at fare for personer skal unngås. Lekearealer skal avskjermes / sikres mot trafikk. 
Nivåforskjeller skal sikres slik at fallskader forebygges. (TEK §8-4). Lekearealer skal 
opparbeides med ivaretakelse av universell utforming.  

 
 

72: Konstruksjoner 
 

Tørrmurer: Det skal opparbeides tre tørr-murer på området. Det skal bygges en tosidig 
mur mellom lekeplass og parkeringsplassen for personer med nedsatt funksjonsevne, 
samt ensidig mur nord for parkeringsplass og på oppholdsarealet ved gangveien. De nye 
murene skal bygges opp av rødlig granitt som elementer med skifthøyde 30cm, fallende 
lengder uten gjennomgående vertikale fuger. Murene legges tørt med horisontale sjikt og 
knase fuger. Elementene skal ha råhogde visflater og endsider, og sagede over- og 
undersider. Murene skal etableres med godt drenert fundament.  

 
Eksisterende mur øst for bygningen skal repareres/restaureres, inklusive tilførsel av 
manglende steinmaterialer. Muren skal bak-graves og tilføres grunnmurspapp/plast og 
ny drenerende bak-fylling i tykkelse 40cm.  
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Gjerde. Eksisterende flettverksgjerde skal repareres der hemper og gjerdefester har 
løsnet. Gjerdet skal samtidig etter-strammes. 
 
Rekkverk. På ny tørrmur ved parkeringsplass skal det etableres rekkverk i stål. Ramme 
HUP firkantprofil 40x40mm. Stående spiler av HUP firkantprofil 20x20mm. 
Varmforzinket og pulver-polyesterlakkert matt-sort. Rekkverksstolper skal ha fast 
fundamentering til, eller umiddelbart bak muren.  
 
 

73: Vei og plassarbeider 
 
Parkeringsplassen i syd skal ha overbygning og asfaltdekke for daglig trafikk med 
dimensjonerende kjøretøy liten lastebil. Det skal oppmerkes 10 parkeringsplasser med 
hvit thermoplast bredde 5cm. (For overbygning se tegning L00 77 44 00 01). 

 
Gangstier skal dimensjoneres og tilføres asfaltdekke for gangtrafikk og lett brøyteutstyr. 
(For overbygning se tegning L00 77 44 00 01). 
 
Kantstein. Der det på utomhusplanen (Tegningsnummer L00 77 10 00 02, Opsjon alt. A) 
er vist kantstein ved parkering skal det settes kantstein av granitt med dimensjon 
12x25cm med 2x2cm fas. Kantstein skal monteres i mørtel med knase fuger. Visflate 
13cm. 
Langs gangstier og skiferplasser/ganger skal det settes parkkantstein av granitt med 
dimensjon 8x20cm. Monteres i mørtel med knase fuger. Visflate i nivå med belegg 
(0,0cm). 
 
Skiferdekker. Det skal legges skiferheller ved inngangstrappens begge sider, på 
tørkeplass, samt for sittegruppen og benkene langs gangstien. Skiferhellene skal være 
rektangulære av grå kvartsitt uten glans (leirskifer), og legges med fallende lengder på 
tvers av gangretningen / som vist på utomhusplanen. Klippede kanter (ikke saget), 
helletykkelse minimum 30mm. Hellene skal monteres i mørtel med spekkede fuger 
20mm, fugefarge mørk grå. 
 
Vannrenner og bånd av smågatestein. Langs bygningens begge endeliv skal det settes 
vannrenner av 5 rader smågatestein montert i mørtel. Fundament av drenerende masser 
tykkelse 30cm. Fugebredde 25mm skal mettes med mørtel. Vannrenner settes som hulkil 
med dybde 7cm. Langs bygningens sydliv skal storgatesteinen settes som bånd i bredde 
tilsvarende ramme for area. Fall fra bygning 2%. Øvrige krav tilsvarende som for 
vannrenne. 

 
 

75: Utstyr 
 

Benker og bord. På uteoppholdsarealer skal det settes opp benker og bord som vist på 
utomhusplanen (Tegningsnummer L00 77 10 00 02, Opsjon alt. A). Benkene skal ha 
ryggstø. Sitteplate, ryggstø og bordplate i oljebehandlet treverk. Stålrammer skal være 
varmforzinket og pulver.-polyesterlakkert matt-sort. Møblene skal ha fast 
fundamentering. 
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Lekeutstyr. De minste barna skal ha tilgang til to sandkasser samt en rutsjebane med 
stativ. Sandkassene skal være i størrelsen 2x2m og de skal ha «kattenett» for å holde 
sandkasse og sand i best mulig stand. Det skal benyttes impregnerte giftfrie 
trematerialer. Produkter og overflatefarger skal godkjennes av byggherre før bestilling. 

 
 
På uteoppholdsarealet ved parkeringsplassen i sør skal det settes opp et dobbelt 
huskestativ hvorav det ene setet skal være tilpasset de minste barna. Huskestativet og 
rutsjebanen kan leveres i henholdsvis giftfrie impregnerte trematerialer, eller lakkert 
metall. Produkter og overflatefarger skal godkjennes av byggherre før bestilling. 
På uteoppholdsarealene med lekeapparater skal det etableres et 
fallunderlag/gummidekke som er beregnet på områdenes utstyr og bruk. 
Oppholdsplassene skal fylles med fallunderlag også utenfor apparatenes 
sikkerhetssoner. Lekeplassene skal ha kontrollert avrenning, samt være godt drenert 
med drensledninger med kontakt til fordrøyningsmagasin. 
 

 
 
 
Sykkel- og MC-parkering. På for-plassen skal det være sykkel- og MC-parkering. 
Syklene skal kunne låses i hjul og ramme, stativet skal være fast fundamentert og 
håndtere sykler av ulik størrelse. 
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Tørkestativ. Det skal leveres solid tørkestativ i stål som vist på utomhusplanen. 
Stativbredde 3m. Inklusive solid fundamentering og strekking av snorer med avstand cc-
70cm. 
 
 

76: Grøntanlegg 
 
Eksisterende vegetasjon. Noe av den eksisterende vegetasjonen skal bevares, dette 
inkluderer trær av ulike arter som vist på utomhusplanen (Tegningsnummer L00 77 10 
00 02, Opsjon alt. A). Entreprenør er ansvarlig for gartnermessig beskjæring av all 
vegetasjon som skal bevares. Metode og tidspunkt for dette arbeidet skal fremlegges 
byggherren for godkjennelse før oppstart av tiltaket. Eksisterende vegetasjon som ikke 
er vist på utomhusplanen skal fjernes inklusive stubber og røtter. 
 
Trær. For nye trær skal plantehullet ha en dybde 80 cm i radius 100 cm. Plantehullet 
skal fylles med vekstjord iblandet optimalt med kalk og gjødsel. 
 
Buskfelt. Buskfeltene etableres med vekstjordtykkelse 40cm. Vekstjord skal være 
iblandet optimalt med kalk og gjødsel. Plantearter i henhold til som oppgitt i tabell på 
utomhusplan (Tegningsnummer L00 77 10 00 02, Opsjon alt. A). Planteavstand 
optimaliseres for arten med hensikt å gi optimal dekningsgrad i feltene. Overflaten skal 
dekkes med kompostert topp-bark i tykkelse 7cm. 

 
Bruksplen. Plenarealene etableres med vekstjordtykkelse 15cm. Sandinnhold 30% 
(volum). Vekstjord skal være iblandet optimalt med kalk og gjødsel. Frøblanding skal 
godkjennes av byggherre før tilsåing. 
 
 Gressmark.  Områdene markert som gressmark skal opparbeides med 
vekstjordtykkelse 15cm. Sandinnhold 30% (volum). Vekstjord skal være iblandet 
optimalt med kalk og gjødsel. Frøblanding skal inneholde blomstereng, og skal 
godkjennes av byggherre før tilsåing. 

 
 Grønne kantsoner. Stedegen vegetasjon inklusive bunndekke skal tynnes og foredles i 
samråd med byggherre. I groper etter vegetasjon som skal fjernes inklusive røtter skal 
det gjenfylles vekstjord iblandet optimalt med kalk og gjødsel, samt tilsåes med 
gressmarkblanding tilsvarende som beskrevet i kapittel gressmark. 
 
 

77: Skjøtsel og vedlikehold 
 
Vedlikehold. Entreprenør skal vedlikeholde utomhusanlegget i 5 år fra 
overleveringsdato. 
 
Sanksjoner ved skade på trær. 
Ved enkeltskader:  
1. I rotsonen som medfører skade på røtter. 
2. Skade på stamme / bark 
3. Skade på greiner / bark 
 
Hver enkelt skade erstattes med kronebeløp kr.30.000,- 
Sårskader / brekkasje og lignende skal etterbehandles i henhold til gartnerfaglig 
prosedyre. 
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Ved omfattende skade som fører til varig misdannelse eller død skal hvert tilfelle 
erstattes med kr. 150.000,- 

6.12.2 OPSJON 1 – Utomhus. Alternativ B 

 
Generelt 
Samtlige arbeider og leveranser skal utføres i samsvar med NS 3420, og de standarder 
som NS 3420 henviser til, samt andre Norske forskrifter, bestemmelser og standarder, 
dersom de ikke strider mot andre bestemmelser i tilbudsmaterialet. Krav til utførelse 
skal være iht NS 3420 toleranseklasse 3. Det stilles av bygningskulturelle årsaker ikke 
generelle krav til at prosjektet skal ivareta krav til universell utforming NS 11005. 
Parkeringsplasser og gangstier skal dog ha et tverrfall på 2 %, som fører avrenning til 
terreng og/eller overvannsgrøft. Likeledes skal alt uteoppholdsareal utformes med tanke 
på at fare for personer skal unngås. Lekearealer skal avskjermes / sikres mot trafikk. 
Nivåforskjeller skal sikres slik at fallskader forebygges. (TEK §8-4). Lekearealer skal 
opparbeides med ivaretakelse av universell utforming.  

 
 

72: Konstruksjoner 
 

Eksisterende mur øst for bygningen skal repareres/restaureres, inklusive tilførsel av 
manglende steinmaterialer. Muren skal bak-graves og tilføres grunnmurspapp/plast og 
ny drenerende bak-fylling i tykkelse 40cm.  
 
Gjerde. Eksisterende flettverksgjerde skal repareres der hemper og gjerdefester har 
løsnet. Gjerdet skal samtidig etter-strammes. 
 
 

73: Vei og plassarbeider 
 
Parkeringsplassen i syd skal ha overbygning og asfaltdekke for daglig trafikk med 
dimensjonerende kjøretøy liten lastebil. Det skal oppmerkes 10 parkeringsplasser med 
hvit thermoplast bredde 5cm. (For overbygning se tegning L00 77 44 00 01). 

 
Gangstier skal dimensjoneres og tilføres asfaltdekke for gangtrafikk og lett brøyteutstyr. 
(For overbygning se tegning L00 77 44 00 01). 
 
Kantstein. Der det på utomhusplanen  (Tegningsnummer L00 77 10 00 02, Opsjon alt. 
B) er vist kantstein ved parkering skal det settes kantstein av granitt med dimensjon 
12x25cm med 2x2cm fas. Kantstein skal monteres i mørtel med knase fuger. Visflate 
13cm. 
Langs gangstier og skiferplasser/ganger skal det settes parkkantstein av granitt med 
dimensjon 8x20cm. Monteres i mørtel med knase fuger. Visflate i nivå med belegg 
(0,0cm). 

 
Vannrenner og bånd av smågatestein. Langs bygningens begge endeliv skal det settes 
vannrenner av 5 rader smågatestein montert i mørtel. Fundament av drenerende masser 
tykkelse 30cm. Fugebredde 25mm skal mettes med mørtel. Vannrenner settes som hulkil 
med dybde 7cm. Langs bygningens sydliv skal storgatesteinen settes som bånd i bredde 
tilsvarende ramme for area. Fall fra bygning 2%. Øvrige krav tilsvarende som for 
vannrenne. 
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75: Utstyr 
 

Benker og bord. På uteoppholdsarealer skal det settes opp benker og bord som vist på 
utomhusplanen (Tegningsnummer L00 77 10 00 02, Opsjon alt. B). Benkene skal ha 
ryggstø. Sitteplate, ryggstø og bordplate i oljebehandlet treverk. Stålrammer skal være 
varmforzinket og pulver.-polyesterlakkert matt-sort. Møblene skal ha fast 
fundamentering. 

 
 

 
Lekeutstyr. De minste barna skal ha tilgang til to sandkasser samt en rutsjebane med 
stativ. Sandkassene skal være i størrelsen 2x2m og de skal ha «kattenett» for å holde 
sandkasse og sand i best mulig stand. Det skal benyttes impregnerte giftfrie 
trematerialer. Produkter og overflatefarger skal godkjennes av byggherre før bestilling. 

 
 
På uteoppholdsarealet ved parkeringsplassen i sør skal det settes opp et dobbelt 
huskestativ hvorav det ene setet skal være tilpasset de minste barna. Huskestativet og 
rutsjebanen kan leveres i henholdsvis giftfrie impregnerte trematerialer, eller lakkert 
metall. Produkter og overflatefarger skal godkjennes av byggherre før bestilling. 
På uteoppholdsarealene med lekeapparater skal det etableres et 
fallunderlag/gummidekke som er beregnet på områdenes utstyr og bruk. 
Oppholdsplassene skal fylles med fallunderlag også utenfor apparatenes 
sikkerhetssoner. Lekeplassene skal ha kontrollert avrenning, samt være godt drenert 
med drensledninger med kontakt til fordrøyningsmagasin. 
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Sykkel- og MC-parkering. På for-plassen skal det være sykkel- og MC-parkering. 
Syklene skal kunne låses i hjul og ramme, stativet skal være fast fundamentert og 
håndtere sykler av ulik størrelse. 
 
Tørkestativ. Det skal leveres solid tørkestativ i stål som vist på utomhusplanen. 
Stativbredde 3m. Inklusive solid fundamentering og strekking av snorer med avstand cc-
70cm. 
 
 

76: Grøntanlegg 
 
Eksisterende vegetasjon. Noe av den eksisterende vegetasjonen skal bevares, dette 
inkluderer trær av ulike arter som vist på utomhusplanen (Tegningsnummer L00 77 10 
00 02, Opsjon alt. B). Entreprenør er ansvarlig for gartnermessig beskjæring av all 
vegetasjon som skal bevares. Metode og tidspunkt for dette arbeidet skal fremlegges 
byggherren for godkjennelse før oppstart av tiltaket. Eksisterende vegetasjon som ikke 
er vist på utomhusplanen skal fjernes inklusive stubber og røtter. 
 
Trær. For nye trær skal plantehullet ha en dybde 80 cm i radius 100 cm. Plantehullet 
skal fylles med vekstjord iblandet optimalt med kalk og gjødsel. 
 
Buskfelt. Buskfeltene etableres med vekstjordtykkelse 40cm. Vekstjord skal være 
iblandet optimalt med kalk og gjødsel. Plantearter i henhold til som oppgitt i tabell på 
utomhusplan (Tegningsnummer L00 77 10 00 02, Opsjon alt. B). Planteavstand 
optimaliseres for arten med hensikt å gi optimal dekningsgrad i feltene. Overflaten skal 
dekkes med kompostert topp-bark i tykkelse 7cm. 

 
Bruksplen. Plenarealene etableres med vekstjordtykkelse 15cm. Sandinnhold 30% 
(volum). Vekstjord skal være iblandet optimalt med kalk og gjødsel. Frøblanding skal 
godkjennes av byggherre før tilsåing. 
 
 Gressmark.  Områdene markert som gressmark skal opparbeides med 
vekstjordtykkelse 15cm. Sandinnhold 30% (volum). Vekstjord skal være iblandet 
optimalt med kalk og gjødsel. Frøblanding skal inneholde blomstereng, og skal 
godkjennes av byggherre før tilsåing. 

 
 Grønne kantsoner. Stedegen vegetasjon inklusive bunndekke skal tynnes og foredles i 
samråd med byggherre. I groper etter vegetasjon som skal fjernes inklusive røtter skal 
det gjenfylles vekstjord iblandet optimalt med kalk og gjødsel, samt tilsåes med 
gressmarkblanding tilsvarende som beskrevet i kapittel gressmark. 
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77: Skjøtsel og vedlikehold 

Vedlikehold. Entreprenør skal vedlikeholde utomhusanlegget i 5 år fra 
overleveringsdato. 
 
Sanksjoner ved skade på trær. 
Ved enkeltskader:  
1. I rotsonen som medfører skade på røtter. 
2. Skade på stamme / bark 
3. Skade på greiner / bark 
 
Hver enkelt skade erstattes med kronebeløp kr.30.000,- 
Sårskader / brekkasje og lignende skal etterbehandles i henhold til gartnerfaglig 
prosedyre. 
 
Ved omfattende skade som fører til varig misdannelse eller død skal hvert tilfelle 
erstattes med kr. 150.000,- 
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 TILBUDSSKJEMAER 
 

FIRMAOPPLYSNINGER TOTALENTREPRENØR 
 

Firmaets navn:___________________________________________ 
  
Adresse:          ___________________________________________________ 
 
Telefon:           __________________              Mob: __________________ 
 
E-mail:             ___________________________________________________ 
 
Firmaets leder: ___________________________________________________ 
 
Tilbyders kontaktperson: ____________________________________________ 
 
Organisasjonsnr.:  _________________________________________________ 
 

 
Følgende tilbudsskjemaer følger i dette kapittelet (samtlige SKAL fylles ut): 
   
  7.1: Samlet tilbudssum 
 
  7.2: Tilbudsskjema Bygg 
 
  7.3: Tilbudsskjema VVS-anlegg 
 
  7.4: Tilbudsskjema Elektriske anlegg 
 
  7.5: Tilbudsskjema Endringsarbeider 
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7.1 SAMLET TILBUDSSUM 
 
Påfølgende tilbudsskjemaer for hvert fagområde skal også fylles ut og leveres med 
tilbudet. Alle punkter i hvert tilbudsskjema MÅ fylles ut.  
Summert pris for hvert kapittel overføres hit, til tabellen under.  
 
De komplette arbeider, leveranser og ytelser som er nødvendige for å utføre de 
komplette byggearbeider som omfattes av tilbudsgrunnlaget, tilbys utført i 
totalentreprise for:  
        
 
1. Rigg og drift      kr.        
     
2. Bygning inkl. grunnarbeider   kr.        
           
3. VVS-anlegg      kr.        
       
4. El-anlegg      kr.  

 
5. Opsjoner      kr. 

 
6. FDV/igangkjøring     kr. 

                 
7. Evt. andre kostnader    kr.    

      
     Spesifiser: ______________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Sum eks. mva    kr.           
 
          
25 % mva    kr._____________________________________      
   
 
Tilbudssum  
inkl. mva    kr._____________________________________     
           
 
 
Prisen er fast og skal ikke reguleres som følge av endringer i priser, lønninger, sosiale utgifter,  
valutakurser mm. i byggetiden.  
 
 
 
Sted:__________________       Dato:______________________ 
 
 
 
___________________________________________________________     
Tilbyders forpliktende underskrift og stempel 
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7.2 Underentreprenører 
Tiltransport/administrasjon/koordinering av andre entrepriser tilbys utført som følger: 
 
Tiltransport av underentrepriser hvor totalentreprenøren overtar fullt ansvar for 
fremdrift og økonomi tilbys utført for en godtgjørelse på ______% av 
leveransens/entreprisens kontraktsum. 
 
Administrasjon og fremdriftsansvar for sideentrepriser tilbys utført for en godtgjørelse 
på ______% av leveransens/entreprisens kontraktsum. 
 
Fremdriftskoordinering med varslingsplikt for sideentrepriser tilbys utført for en 
godtgjørelse på ______% av leveransens/entreprisens kontraktsum. 

 
 
 

7.3 Forsikring og sikkerhet 
 

Sikkerhet i utførelses- og reklamasjonsfasen iht NS 8407 vil bli stillet gjennom: 
 
 __________________________________________________ 
 
 
Forsikringer iht NS 8407 stilles med poliser i følgende forsikringsselskap: 
 
___________________________________________________ 
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7.4 TILBUDSSKJEMA FOR BYGNING 
 
2.01 Rigg og drift     kr.        
           
2.02 Gunn og fundamenter    kr. 
 
2.03 Utvendig VA-anlegg    kr.  
                    
2.04 Bæresystem     kr.        
          
2.05 Yttervegger     kr.       
            
2.06 Innervegger     kr.       
           
2.07 Dekker      kr.        
          
2.08 Yttertak      kr.        
            
2.09 Fast inventar     kr.        
           
2.10 Kjeller      kr. 
 
2. 11 Brannsikkerhet     kr.  
                           
2.12 Hjelpearbeid VVS     kr.  
 
2.13 Hjelpearbeid EL     kr.       
                           
2.14 Utomhus      kr.  
 
2.15 Prosjektering     kr.  
            
______________________________________________________________ 
 
Sum Bygning      kr 
______________________________________________________________ 
 
 
Alle priser skal oppgis eks. mva. 
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7.5 TILBUDSSKJEMA FOR VVS-ANLEGG 

FIRMAOPPLYSNINGER – VVS-TILBYDERE 

 Sanitær  
 Firmaets navn.:  …………………………………… 
 Adresse:   …………………………………… 
 Telefon:   …………………... ……………… 
 E-mail:    …………………………………… 
 Firmaets leder:  …………………………………… 
 Tilbyders kontaktperson: …………………………………… 
 Organisasjonsnr.:  ……………………………………  

 
 Ventilasjon 

 Firmaets navn.:  …………………………………… 
 Adresse:   …………………………………… 
 Telefon:   …………………... ……………… 
 E-mail:    …………………………………… 
 Firmaets leder:  …………………………………… 
 Tilbyders kontaktperson: …………………………………… 
 Organisasjonsnr.:  ……………………………………  

 
  

 
  

TILBUDSSUMMER 

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som er nødvendige for å utføre de 
komplette VVS-arbeider som omfattes av tilbudsgrunnlaget, tilbys utført i totalentreprise 
for: 

               
3.01 Prosjektering       kr.  
 
3.02 Sanitæranlegg       kr.      
              

 3.03 Luftbehandlingsanlegg inklusive automatisering  kr.  
  
             

3.04 Brannsikkerhet       kr.        
       ________________________________________________________ 
 
Sum VVS-anlegg       kr. 
______________________________________________________________    
Alle priser skal oppgis eks. mva.  
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7.6 TILBUDSSKJEMA ELEKTRISK ANLEGG 

FIRMAOPPLYSNINGER 

 Firmaets navn.:  …………………………………… 
 Adresse:   …………………………………… 
 Telefon:   …………………... ……………… 
 E-mail:    …………………………………… 
 Firmaets leder:  …………………………………… 
 Tilbyders kontaktperson: …………………………………… 
 Organisasjonsnr.:  ……………………………………  

TILBUDSSUM 

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som er nødvendige for å utføre de 
komplette elektroarbeider som omfattes av tilbudsgrunnlaget, tilbys utført i 
totalentreprise for: 

  
 4.01 El.kraftanlegg      kr.   

 
4.02 Fordelingsanlegg     kr.   

  
 4.03 Lysanlegg      kr.    

 
4.04 Driftstekniske anlegg     kr.  

 
4.05 Utvendig el.anlegg     kr. 
 
4.06 Tele- og automatiseringsanlegg   kr. 
 
4.07 Brannsikkerhet     kr. 
 
4.08  Prosjektering      kr.  
______________________________________________________________ 
 
Sum Elektriske anlegg      kr. 
______________________________________________________________  
 

Enhetspriser 

 For eventuelle endringer skal følgende enhetspriser/punktpriser oppgis. 
For alle endringer skal oppgitte enhetspriser/punktpriser benyttes.  
Tilbudt utstyr skal oppgis ferdig montert og idriftsatt inklusive lyskilde. 
 
Alle priser skal oppgis eks. mva. 
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7.7 TILBUDSSKJEMA OPSJONER  
 

  
Opsjon 1 – Utomhus Alt. A 
 

72: Konstruksjoner    kr. 
 

73: Vei og plassarbeider    kr. 
 

75: Utstyr     kr. 
 

76: Grøntanlegg     kr. 
 

77: Skjøtsel og vedlikehold   kr. 
  

      
______________________________________________________________ 
 
Sum Opsjonspriser     kr. 
______________________________________________________________  
 

 
Opsjonspriser forutsettes å være komplette med eventuelle hjelpearbeider. 
 
Alle priser skal oppgis eks. mva. 
 
 
 
 
Opsjon 1 – Utomhus Alt. B 
 

72: Konstruksjoner    kr. 
 

73: Vei og plassarbeider    kr. 
 

75: Utstyr     kr. 
 

76: Grøntanlegg     kr. 
 

77: Skjøtsel og vedlikehold   kr. 
  

      
______________________________________________________________ 
 
Sum Opsjonspriser     kr. 
______________________________________________________________  
 

 
Opsjonspriser forutsettes å være komplette med eventuelle hjelpearbeider. 
 
Alle priser skal oppgis eks. mva. 
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7.8 TILBUDSSKJEMA ENDRINGSARBEIDER 
  
Timeprisene under skal fylles ut. 
 
Tømrer     kr. ______________pr. time 
Maler      kr. ______________pr. time 
Murer      kr. ______________pr. time 
Grunnarb.     kr. ______________pr. time 
Brønnborer     kr. ______________pr. time  
Betongarb.     kr. ______________pr. time 
Blikkenslager     kr. ______________pr. time 
Rørlegger     kr. ______________pr. time 
Ventilasjonsmontør    kr. ______________pr. time  
Elektriker     kr. ______________pr. time 
Gravemaskin m/fører 0-7 tonn  kr. ______________pr. time 
Gravemaskin m/fører 8-12 tonn  kr. ______________pr. time 
Gravemaskin m/fører 13-20 tonn  kr. ______________pr. time 
Tippbil 10 m3     kr. ______________pr. time 
Formann     kr. ______________pr. time 
Prosjektleder, anleggsleder   kr. ______________pr. time 
Prosjekterende    kr. ______________pr. time  
 

  
 
Oppgjør for materialer skal skje til netto inntakskost tillagt et påslag ________% 
 
 
 

PÅSLAG I FORBINDELSE MED TILLEGG/FRADRAG/ENDRINGER SOM 
UTFØRES ETTER TILBUD FRA UNDERENTREPRENØRER 

Totalentreprenøren tilbyr et påslag på  __________% på dokumentert tilbud fra 
underentreprenør. Tilbudet fra underentreprenøren skal alltid dokumenteres og 
fremlegges med kopi av faktura. 
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1 OM PA-BOKEN 
Totalentreprisen for prosjektet Kopås skal administreres etter denne PA-boken. Dette for at 
prosjektet skal gjennomføres på beste måte iht. framdrift, kvalitet, miljø og økonomi.  

Byggherre kan med en ukes varsel endre eller supplere de prosjektadminstrative regler. 
Denne PA-boken distribueres til de som har ansvar i dette prosjektet.  

 

2 KORT OM PROSJEKTET 

2.1 Orientering om prosjektet  

Frogn kommune skal bygge om «mannskapsbrakke» fra 4 til 6 leiligheter med tilhørende 
utomhusanlegg. Bygningen skal både innvendig og utvendig pusses opp til nyoppusset standard 
sammen med utomhus og teknisk infrastruktur skal generelt legges om og oppgraderes med ny 
infrastruktur til dagens standard. 

2.2 Organisering  

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Byggherre er Frogn kommune.  

Byggherrens organisasjon:  

Funksjon Firma Kontaktperson 
Prosjektleder Frogn kommune Bjørn Nordvik 
Leder av teknisk gruppe Frogn kommune Arne Krokeide 
Byggeleder HR Prosjekt Nina Kvestad 
 

2.3 Prosjektledelsen  

Prosjektleder er den administrative leder av prosjektet og er den eneste som er gitt fullmakt 
av Rådmannen til å forplikte byggherren økonomisk gjennom avtale. Prosjektleder har det 
overordnede ansvaret for å påse at helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir ivaretatt gjennom 
hele prosjektet.  

I henhold til avrop på rammeavtale er HR- prosjekt engasjert til å ivareta rollen som 
byggeleder prosjekt 8352 Kopås i forbindelse med rehabilitering av den gamle 
mannskapsbrakka. HR Prosjekt skal være Frogn kommune som byggherre sin representant 

på byggeplassen og føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i 
produksjonsfasen. HR prosjekt har også ansvaret for utvikling av Bok 0. 

 

2.4 Fullmakter  

Alle endringer godkjennes av PL innenfor de rammer som er satt av rådmannen og i samsvar 
med kommunestyrets vedtak og gitte fullmakter.  
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2.5 Totalentreprenøren  

Totalentreprenøren skal til enhver tid ha en person med nødvendig fagkyndighet og fullmakt 
som sin representant på byggeplassen. Representanten skal være godkjent av byggherren og 
koordinerer alle fag.  

3 RUTINER I GJENNOMFØRINGSFASEN  

3.1 Formål  

Formålet med denne rutinen er å sikre at alle viktige elementer blir ivaretatt i forbindelse med 
gjennomføringen av prosjektet.  

3.2 Ansvaret  

Ansvaret for å følge opp rutinen ligger hos prosjektledelsen (PL+BL).  

 

3.3 Møtereferater  

Det skal skrives referat fra alle møter. Referatet skal angi konklusjoner vedrørende hvert 
punkt som skal behandles. Såfremt en sak ikke kan avklares i møtet, skal saken følges opp i 
påfølgende møter av samme art, inntil saken er avklart og konklusjon foreligger. Det skal 
foreligge en konklusjon før et punkt tas ut av referatet.  

Alle punkter og saker skal føres opp med ansvarlig og med tidsfrist. Alle aksjoner som er 
avtalt i møte skal utføres innen tidsfrist uavhengig av om referatet er sendt ut.    

Møtereferater skal sendes ut senest 4 dager etter møtet er avholdt. Møtereferater anses som 
godkjent om kommentarer ikke har framkommet uten ugrunnet opphold etter mottak av 
referatet eller senest i det følgende møte av samme art, dersom et neste møte er avtalt.  

 

3.4 Oppstartsmøte  

Byggherren kaller inn til oppstartsmøte innen 7 virkedager etter kontraktsinngåelse. Engasjert 
byggeleder leder og refererer møtet. I oppstartsmøte skal følgende forhold gjennomgås:  

 Presentasjon  
o Byggherrens organisasjon, adresselister mv. 
o Totalentreprenørens organisasjon, adresselister mv.  
o Framdrift og bemanning i byggeperioden  

 Kontraktsgrunnlag 
 Dokumentasjon, dokumentstyring og offentlige tillatelser  
 Samordning av byggherrens SHA-plan fra prosjekteringsfasen og overgang til 

utførelsesfasen, inkl. SJA  
 Samordning av byggherrens pre-analyse for BREEAM  
 Internkontroll og HMS-planer  

o Verneorganisasjon og dennes plikter  
o Entreprenørens verneleder/verneombud  
o Verneombud  
o Vernerunder, fastsettelse av tidspunkter  
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o Datablad for helsefarlige stoffer  
o Rapportering av skademeldinger  
o Bruk av stillaser, kraner og heiser  

 Internkontroll  
 Rent bygg og forhold på byggeplassen  

o Renhold i den videre planlegging  
o Valg av støvreduserende materialer og metoder  
o Vurdere prefabrikkerte elementer for reduksjon av støvmengder  
o Varelager  
o Avskjerming for produksjonsrom  
o Tiltak for støyreduksjon  
o Regelverk for varsling om utkoblinger  
o Sikre transportveier  
o Avfallshåndtering, evt. gjennomgang av avfallsplaner  
o Bemanning  
o Parkering  
o Mellomlagring på byggeplass  
o Spise- og skifteplasser  
o Kontor- og møteromsfasiliteter  

 Faktureringsrutiner  
o Fakturamottak, adresse, kontaktperson  
o Oversendelse for attestasjon  
o Betalingsbetingelser  
o Fakturaoppsett  

3.5 Byggherremøter  

Byggherremøter ledes og refereres av byggeleder hos byggherren og skal inneholde de 
samme hovedpunkter som skal gjennomgås på hvert byggherremøte.  

Det skal avholdes byggherremøter etter behov og minimum hver 14. dag og ukentlig ved 
særskilt behov. Byggherren kan kalle inn til ekstra byggherremøter med 3 dagers frist.  

På byggherremøter skal disse punktene være faste punkter som tas opp hver enkelt gang,  

 Byggherrens beslutningsplan  
 Godkjenning av løsninger og beslutninger  
 Forhold til offentlige myndigheter  
 Framdrift, med presentasjon av frontet plan som viser status og er grunnlag for evt. 

tiltak   
 Forestående arbeider neste uke/uker  
 Prosjektering, eventuelt endringslister, tegninger og detaljer  
 Endringer, fradrag/tillegg  
 Økonomi  
 BREEAM  
 SHA  
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 KS  
 Avvik og avviksbehandling  
 Rent bygg  
 Oversikt bemanning  
 Nye saker  
 Eventuelt    

3.6 Produksjonsplanlegging  

Formålet er å sikre at produksjonsplaner blir utarbeidet på en entydig måte. Det utøvende 
ansvaret for produksjonsplanleggingen ligger hos totalentreprenør (TE) og består av følgende 
hovedelementer:  

Element  Ansvar 
Tegningsleveranseplan    TE 
Produksjonsplan, både hovedplan og detaljert plan  TE 
Plan for igangsetting og driftsstart av tekniske anlegg TE 
Kvalitetsplan for prosjektet, jf. Bok 0  TE 
 

De forskjellige planene skal danne grunnlaget for oppfølgingen av prosjektet.  

3.6.1 Tegningsproduksjon og kontroll  

Kontrollerte arbeidstegninger skal være oversendt til byggherren 4 uker før arbeidet skal 
utføres. Følgende rutine skal gjelde for produksjon og kvalitetssikring av tegninger før 
utsendelse til entreprenør og byggherre:  

1. Tegninger (IFC-modell, PDF og DWG) legges i avtalt mappe på Projectplace senest 5 
dager før papirkopier skal leveres på byggeplass  

2. PDF-tegningene skal være identiske med DWG-tegningene, dersom det er 
hensiktsmessig kan en etasje deles i 2 deler  

3. Kommentarer/tilbakemeldinger sendes innen 7 dager etter at korrekt tegningsunderlag 
er lagt ut på Projectplace, ved revisjoner kan dette gjøres raskere dersom utsendelsen 
er varslet og avklart i forkant  

4. Alle arbeidstegninger skal ha revisjon A ved første overgang fra anbudstegning til 
arbeidstegning  

5. Dialog for å avklare eventuelle misforståelser tas direkte mellom de aktuelle 
rådgiverne  

3.6.2 Tegningsdistribusjon, PDF og papir  

Byggherren skal alltid ha tilgang til ett sett gjeldende arbeidstegninger i papir. Følgende 
rutine gjelder for tegningsdistribusjon: 

1. Gjeldende DWG og IFC legges i avtalt mappe på Projectplace  
2. Alle revisjoner skal markeres med boble på tegningen og dato for revisjonen i 

tittelfeltet, dersom endringen medfører økonomisk konsekvens skal totalentreprenør 
sende endringsvarsel til BL  
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3.6.3 Framdrift 

Totalentreprenøren utarbeider følgende framdriftsplaner:  

1. Overordnet hovedframdriftsplan  
2. Byggherrens beslutningsplan  
3. Detaljert framdriftsplan som også viser avhengigheter mellom fagene  
4. 14-dagersplaner som presenteres i byggherremøter  
5. Andre planer som nevnt i Bok 0 

3.7 Arkivering  

Formålet er å sikre god behandling og arkivering av innkommende og utgående dokumenter. 
Den gjelder for alle typer dokumenter, samt tegninger.  

All dokumentasjon legges ut i gjeldende mappestruktur på Projectplace under prosjekt 
«Kopås». Alle aktører skal etablere og opprettholde et arkiv som dokumenterer saksforløpet 
gjennom hele prosjektperioden. Arkivet skal omfatte all inn- og utgående korrespondanse, 
møtereferater, notater, fakturaer etc.  

Alle tegninger som benyttes for produksjon av bygningsleder skal ha betegnelse 
«Arbeidstegning». Et felles oppdatert tegningsarkiv for alle fag skal til enhver tid foreligge på 
papir på byggeplassen hos totalentreprenør. BL og den byggherren måtte bestemme skal ha 
uhindret tilgang til dette. Utgåtte tegninger skal merkes med «UTGÅTT, DATO ...» og skal 
arkiveres i eget arkiv.  

Tegningsgrunnlaget arkiveres på Projectplace.  

Prosjektleder er ansvarlig for administrasjon av dokumentasjon på Projectplace.  

3.8 Korrespondanse  

Korrespondanse påføres følgende overskrift:  

Kopås 8352,  
Fag 
Hva saken gjelder  

All korrespondanse til de respektive, sendes til vedkommendes forretningsadresse (ref. 
adresseliste), hvis ikke annet er avtalt.  

Av hensyn til saksbehandling og arkivering bør et brev kun omhandle én sak.  

Det skal angis hvor gjenpart er sendt.  

 

3.9 E-postkommunikasjon  

Følgende rutine gjelder for e-postkommunikasjon:  

Emnefeltet skal inneholde prosjektets navn og noen få stikkord om innholdet i e-posten. 
Eksempel:  

Emnefelt: «8352 Kopås – fakturaplan»  



30/17 Rådmannens redegjørelse - Mannskapsbrakka på Kopås og Innkjøp og kontrakter - 17/00237-6 Rådmannens redegjørelse - Mannskapsbrakka på Kopås og Innkjøp og kontrakter : Vedlegg 3) PA-bok

Kopås Totalentreprise.  
PÅ-bok for utførelsesfasen   Side 8 av 9 

 

   

  
 
 

E-posten sendes til den som er ansvarlig for å behandle/svare på e-posten, det vurderes av den 
enkelte hvem som skal ha kopi av e-posten.  

3.10 Faktureringsrutiner  

Formålet er å sikre en felles oppstilling for og behandling av fakturaer i prosjektet. Fakturaer 
skal som minimum inneholde følgende opplysninger:  

 Organisasjonsnummer  
 Navn og adresse til oppdragsgiver  
 Prosjektnummer (8352) og navn på prosjektet  
 Bestillingsnummer (54178)  
 Beskrivelse av hvilken tjeneste som er levert  
 Kontraktsbeløp eks. mva.  
 Produksjonsverdi per utløpet av faktureringsperioden  
 Innestående beløp eks. mva.  
 Tidligere fakturert eks. mva.  
 Selve merverdiavgiftsbeløpet  
 Fakturanummer  
 Fakturadato  

Originalforside av kvitterte endringslister skal medfølge som underbilag.  

Original faktura overleveres til HR Prosjekt som behandler og sender scannet kopi til Frogn 
kommunes fakturamottak og prosjektleder. Original faktura arkiveres hos Frogn kommune.  

Frogn kommunes betalingsfrist er 30 dager etter mottak av korrekt faktura. 

   

3.11 Fravik, avvik og endringer  

Formålet er å sikre en fortløpende varsling og registrering av alle typer endringer iht. 
kontraktsbetingelser, arbeidsmetoder, framdrift, økonomiske betingelser, kvalitetskrav, SHA, 
osv.  

 Totalentreprenøren utarbeider endringsmeldingsskjema  
 Alle fagene tilhørende en endring fra totalentreprenør skal inngå i samme endring  
 En kort oppsummering av endringens bakgrunn og omfang, samt priskonsekvens, skal 

framkomme på endringens første side hvor partene også signerer  

Totalentreprenøren har ansvaret for å straks rapportere avvik til BL med kopi til prosjektleder 
og den/de fagrådgivere som er involvert i avviket. Rapportering skal skje skriftlig med 
totalentreprenørens avviksskjema. Avvikene nummereres fortløpende nr. 01, 02, osv.  

Endringer entreprenøren mener seg berettiget kompensasjon for skal meldes til BL straks den 
blir oppmerksom på forholdet.  

Ved endringsarbeider og leveranser som ikke har avtalte enhetspriser kan byggherren be om 
pristilbud. Pristilbudet sendes så snart som mulig til BL og skal så langt det er mulig 
inneholde masser, enhetspriser og påslagsprosenter slik at de framlagte tallene kan 
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kontrolleres. Mva. skal angis særskilt og medtas i sluttsummen. Pristilbudet for 
endringsarbeider skal være oppstilt slik at det tydelig framgår hvilke arbeider i kontrakten 
som blir erstattet av endringsarbeider. Erstattede poster i kontrakten kommer til fradrag. Det 
endelige tallet som framlegges skal være netto tillegg/fradrag til kontrakten.  

Alle bestillinger skal foretas ved bruk av endringsordreskjema fra byggherren.  

Endringsskjemaene kodes og nummereres fortløpende innenfor hvert fag (eks.: RIB-01, RIB-
02, osv.).  

Fravik, avvik, endringer og loggføring av disse arkiveres i gjeldende mappestruktur i 
Projectplace.  

 

3.12 Månedsrapportering fra totalentreprenør  

Totalentreprenøren skal sende skriftlig månedsrapport. Rapporten skal sendes innen den 5. i 
påfølgende måned. ISY rapportsystem skal brukes. Rapporten skal minimum inneholde 
følgende opplysninger:  

 Viktige aktiviteter i perioden  
 Viktige rapporter i kommende periode  
 Kritiske aktiviteter/risikovurderinger  
 Økonomi – status per tosifret nivå iht. bygningstabellen  
 Økonomi – komplett endringsliste med økonomiske konsekvenser  
 Framdrift  
 Kvalitetssikring/avvik  
 SHA-rapportering  
 Rent, tørt bygg, energi og miljø  
 Offentlig saksbehandling  
 BREEAM-rapportering  
 LCC-rapportering  
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ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt Navn på 

ressurser

Foregående aktiviteter

1 FASADE OG TAKARBEIDER 39 dager on 24.08.16 ma 17.10.16

2 Malearbeider 20 dager ma 29.08.16 fr 23.09.16

3 Vask av fasade 2 dager ma 29.08.16 ti 30.08.16 MHA

4 Forarbeider Maling 10 dager to 01.09.16 on 14.09.16 MHA

5 Maling 10 dager ma 12.09.16 fr 23.09.16 MHA

6 Tømrerarbeider på fasade 5 dager to 08.09.16 on 14.09.16

7 Bytte råteskadet kledning 5 dager to 08.09.16 on 14.09.16 MHA

8 Bytte/reparere vannbrett, belistning, 

takgesims etc

5 dager to 08.09.16 on 14.09.16 MHA

9 Takarbeider 39 dager on 24.08.16 ma 17.10.16

10 Demontering av takstein, samt riving av

sløyfer og lekter

7 dager on 24.08.16 to 01.09.16 A Hansen 

blikk

11 Bytte råteskadet undertak 5 dager to 01.09.16 on 07.09.16 A Hansen blikk

12 Undertak, sløyfer og lekter 10 dager on 07.09.16 ti 20.09.16 A Hansen blikk

13 Renner og forkantbeslag 5 dager ti 20.09.16 ma 26.09.16A Hansen blikk

14 Vask av gjenbrukbar stein 5 dager ma 26.09.16 fr 30.09.16 A Hansen blikk

15 Takstein 15 dager ti 27.09.16 ma 17.10.16A Hansen blikk

16

17 INNVEDIGE ARBEIDER 167 dager ma 22.08.16 ti 11.04.17

18 Innervegg 60 dager ma 22.08.16 fr 11.11.16

19 Oppbygging innervegger 33 dager ma 26.09.16 on 09.11.16

20 Montere gips 30 dager ma 03.10.16 fr 11.11.16

21 Fotlist/taklist 10 dager ma 22.08.16 fr 02.09.16

22 Himlinger 19 dager ma 14.11.16 to 08.12.16 MHA

23 Stål 5 dager ma 14.11.16 fr 18.11.16

24 Montering av brann og lyd himling 10 dager fr 18.11.16 to 01.12.16

25 Nedforet himling for skjulte installasjoner5 dager fr 02.12.16 to 08.12.16 24

26 Innvendig malearbeider 18 dager fr 09.12.16 ti 03.01.17 MHA

27 Forarbeider maling 3 dager fr 09.12.16 ti 13.12.16 25

28 Sparkle vegger 10 dager on 14.12.16 ti 27.12.16 27

29 male vegger 5 dager on 28.12.16 ti 03.01.17 28

30 Grunne og male vinduer 5 dager fr 09.12.16 to 15.12.16 25

31 sparkle himlinger 10 dager on 14.12.16 ti 27.12.16 27

32 male himlinger 5 dager on 28.12.16 ti 03.01.17 28

33 Gulv 25 dager on 04.01.17 ti 07.02.17

34 Forarbeider 10 dager on 04.01.17 ti 17.01.17 32

35 Eks. tregulv med råteskade skiftes 5 dager on 18.01.17 ti 24.01.17 34

36 Gulvbelegg 10 dager on 25.01.17 ti 07.02.17 35

37 Dører 7 dager on 08.02.17 to 16.02.17 MHA

38 Innvendige dører 5 dager on 08.02.17 ti 14.02.17 36

39 Utgangsdør 2 dager on 08.02.17 to 09.02.17 36

40 Montering utforinger/ gerikter 3 dager fr 10.02.17 ti 14.02.17 39

41 Lås og beslag 5 dager fr 10.02.17 to 16.02.17 39

42 Vinduer 11 dager ma 02.01.17 ma 16.01.17MHA

43 Montering av nye vinduer 7 dager ma 02.01.17 ti 10.01.17

44 Kjellervindu 1 dag ma 02.01.17 ma 02.01.17

45 Montering utforinger/ gerikter 5 dager ti 10.01.17 ma 16.01.17

46 Baderom 37 dager fr 04.11.16 ma 26.12.16MHA

47 Vegger 6 dager fr 04.11.16 fr 11.11.16

48 Kledning på innside av bad for støp 1 dag ma 14.11.16 ma 14.11.16 47

49 Armering av gulv 2 dager ti 15.11.16 on 16.11.16 48

50 Varmekabler 3 dager to 17.11.16 ma 21.11.16 49

51 Støpte gulv 6 dager ti 22.11.16 ti 29.11.16 50

52 Baderomsplater 10 dager on 30.11.16 ti 13.12.16 51

53 Gulvbelegg 3 dager on 14.12.16 fr 16.12.16 52

54 Vanntilførsel 12 dager ma 14.11.16 ti 29.11.16 VVS Engineering47

55 El tilførsel 12 dager ma 14.11.16 ti 29.11.16 Alpha Elektro 47

56 Innredning 6 dager ma 19.12.16 ma 26.12.16VVS Engineering/Alpha Elektro53

57 Kjøkken 77 dager to 10.11.16 fr 24.02.17 MHA

58 Montere ny innredning 18 dager on 25.01.17 fr 17.02.17 35

59 El tilførsel 15 dager to 10.11.16 on 30.11.16 19

60 Vanntilførsel 15 dager to 10.11.16 on 30.11.16 19

61 Ventilasjon 5 dager ma 20.02.17 fr 24.02.17 58

62 Trapper, rekkverk etc. 20 dager on 15.03.17 ti 11.04.17 MHA

63 Skrape, grunne og male 2 strøk 20 dager on 15.03.17 ti 11.04.17

64 Rørleggerarbeider 85 dager ma 31.10.16 fr 24.02.17 VVS Engineering

65 Nye føringsveier 25 dager ma 31.10.16 fr 02.12.16 VVS 

Engineering

66 Etablering av rørnett og avløp i 

leilighetene (før himlinger og vegger 

blir tettet)

25 dager ma 31.10.16 fr 02.12.16 VVS 

Engineering

67 Montering av utstyr på bad 30 dager ma 19.12.16 fr 27.01.17 VVS Engineering53

68 Etablering av varmepumpe 

(berederanlegg i kjeller)

20 dager ma 02.01.17 fr 27.01.17 VVS 

Engineering

69 Oppfylling av anlegg 10 dager ma 30.01.17 fr 10.02.17 VVS Engineering68

70 Testing 10 dager ma 13.02.17 fr 24.02.17 VVS Engineering69

71 Elektrikkerarbeider 82 dager ma 31.10.16 ti 21.02.17 Alpha Elektro

72 Trekking nye føringsveier el 20 dager ma 31.10.16 fr 25.11.16

73 Komplimentering el 20 dager on 04.01.17 ti 31.01.17 32

74 Varmeanlegg/panelovn 8 dager on 01.02.17 fr 10.02.17 73

75 Sluttkontroll 7 dager ma 13.02.17 ti 21.02.17 74

76 Ventilasjonsarbeider 70 dager to 10.11.16 on 15.02.17 Randem & Hübert

77 Montering ventilasjonsagregat 4 dager on 08.02.17 ma 13.02.17 36

MHA

MHA

MHA

MHA

MHA

A Hansen blikk

A Hansen blikk

A Hansen blikk

A Hansen blikk

A Hansen blikk

A Hansen blikk

VVS Engineering

Alpha Elektro

VVS Engineering/Alpha Elektro

VVS Engineering

VVS Engineering

VVS Engineering

VVS Engineering

VVS Engineering

VVS Engineering
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36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

sep okt nov des jan feb mar apr

Aktivitet

Deling

Milepæl

Sammendrag

Prosjektsammendrag

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl

Inaktivt sammendrag

Manuell aktivitet

Bare varighet

Manuell sammendragsfremheving

Manuelt sammendrag

Bare start

Bare slutt

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Tidsfrist

Fremdrift

Manuell fremdrift

Side 1

Prosjekt: Kopås - fremdriftsplan

Dato: on 26.10.16
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ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt Navn på 

ressurser

Foregående aktiviteter

78 Hovedstrekk 15 dager to 10.11.16 on 30.11.16 19

79 Ventiler 1 dag on 08.02.17 on 08.02.17 36

80 innregulering, testing 5 dager to 09.02.17 on 15.02.17 79

81 UTOMHUSARBEIDER(Planlegges nærmere 

til våren)

131 dager fr 30.09.16 fr 31.03.17

82 IG3 0 dager fr 30.09.16 fr 30.09.16

83 Ny drenering 15 dager fr 30.09.16 to 20.10.16 82

84 opparbeiding av utearealer(tilpasses i 

fremdrift)

13 dager on 15.03.17 fr 31.03.17

85 Eksisterende smijerns rekkverk 4 dager ti 28.03.17 fr 31.03.17

86 Eksisterende trapp inngangsparti 4 dager ti 28.03.17 fr 31.03.17

87 Avfallskur 3 dager on 29.03.17 fr 31.03.17

88 Postkasser 1 dag fr 31.03.17 fr 31.03.17

89 Utvendig kabling 10 dager ma 20.03.17 fr 31.03.17 Alpha Elektro

90 BEFARINGER 107 dager on 26.10.16 to 23.03.17

91 Egenbefaring Tak 0 dager on 26.10.16 on 26.10.16

92 Egenbefaringer Fasade 0 dager on 09.11.16 on 09.11.16

93 Byggvask 3 dager ti 21.02.17 to 23.02.17

94 Malerflekk 3 dager ti 21.03.17 to 23.03.17

95 Overtakelse 0 dager ma 27.02.17 ma 27.02.17

96 FDV 0 dager ma 27.02.17 ma 27.02.17 95

97 Nedrigg 5 dager ma 27.02.17 fr 03.03.17 96

98 Demontere stillas 5 dager ti 15.11.16 ma 21.11.16

30.09

Alpha El

26.10

09.11

27.02

27.02
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sep okt nov des jan feb mar apr

Aktivitet

Deling

Milepæl

Sammendrag

Prosjektsammendrag

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl

Inaktivt sammendrag

Manuell aktivitet

Bare varighet

Manuell sammendragsfremheving

Manuelt sammendrag

Bare start

Bare slutt

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Tidsfrist

Fremdrift

Manuell fremdrift

Side 2

Prosjekt: Kopås - fremdriftsplan

Dato: on 26.10.16
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Kopås - fakturering av kontrakt Dato: 02.09.2016

Beregning av kontraktssum

Beskrevede arbeider kr 7 511 554,00

25% mva kr 1 877 888,50

Sum ink mva kr 9 389 442,50

Maksimalt innestående av kontakt 7,5% kr 563 366,55

Fakturert Fakturert Fakturert Fakturert

feb.16 mar.16 apr.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 Sluttfaktura Sum

1 015 000 1 250 000 1 150 000 500 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 496 554 7 511 554

Rest av kontraktssum 6 496 554 5 246 554 4 096 554 3 596 554 2 976 554 2 356 554 1 736 554 1 116 554 496 554 0

76 125 93 750 86 250 37 500 46 500 46 500 46 500 46 500 46 500 37 242

76 125 169 875 256 125 293 625 340 125 386 625 433 125 479 625 526 125 563 367

938 875 1 156 250 1 063 750 462 500 573 500 573 500 573 500 573 500 573 500 459 312 563 367 7 511 554

234 719 289 063 265 938 115 625 143 375 143 375 143 375 143 375 143 375 114 828 140 842 1 877 889

1 173 594 1 445 313 1 329 688 578 125 716 875 716 875 716 875 716 875 716 875 574 141 704 208 9 389 443

Fakturering

Faktura sendes siste uke i mnd med 28 dager forfall

Avdrag

Beskrivelse

Denne oppstillingen beregner faktura for kontraktsarbeider. Tilleggsarbeider faktureres på egne fakturaer.

Sluttfaktura beregnes her kun å inneholde innestående. Dette hindrer ikke MHA Entreprenør AS i å fremstille andre krav i sluttfaktura.

Faktura eks mva

25 % mva

Innestående 7,5%

Faktura ink mva

Innestående totalt
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Kopås - Fakturering av endringer Dato: 12.09.2016

EM nr Beskrivelse Priskonsekvens Status Godkjent priskonsekvens Utført

01 Asbestsanering 64 830,00              64 830,00                                  64 830,00                       

02 PCB sanering 59 198,00              59 198,00                                  59 198,00                       

03 Utvendig rehab samt vindusrehab 148 616,00            148 616,00                                

148 616,00                     

04 Ftalater og tungmettaller i 

gulvbelegg

ukjent

-                                   

05 Takrenner i sink 38 687,00              Ikke bestilt

06 Ny panel på gavler 154 560,00            Ikke bestilt

07 Miljøsaneringsrapport 60 952,50              

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

Sum endringer 526 843,50            272 644,00                                

Sum utført eks mva 272 644,00                     

25% mva 68 161,00                       

Sum utført ink mva 340 805,00                     
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 31/17Byggesaksbehandlingen i kommunen - rådmannens redegjørelse 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00236-4 
Behandlingsrekkefølge Møtedato: 27.11.2017 
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om sitasjonen i

byggesaksavdeling til orientering.

2. Kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse om situasjonen i
byggesaksavdelingen innen utgangen av mai 2018.

Vedlegg: 
Redegjørelse til kontrollutvalget om situasjonen i byggesaksavdelingen 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok i møte 28.8.2017 under eventuelt, å be rådmannen gi en 
skriftlig redegjørelse til utvalget om situasjonen i byggesaksavdelingen. Rådmannen 
ble i e-post av 11.9. 2017 bedt om å redegjøre for situasjonen i byggesaksavdelingen 
generelt, og spesielt om følgende: 

 Etterslep av saker
 Bemanningssituasjonen
 Etterlevelse av frister
 Kontinuitet i saksbehandlingen.

Rådmannens redegjørelse forelå i brev av 13.11.2017. Her beskrives situasjonen i 
byggesaksavdelingen i 2017 som meget utfordrende, da både lederen, fire 
saksbehandlere og byantikvaren sluttet i løpet av første halvår. Dette har fått 
konsekvenser for tjenestene og veiledning til innbyggere og utbyggere. I tillegg har 
produksjonen gått ned, antall restanser økt og det har vært utfordrende å overholde 
lovpålagte svar- og saksbehandlingsfrister. 

Rådmannen skriver videre at arbeidet med å rekruttere og lære opp nye ansatte 
pågår. Per oktober er avdelingen bemannet med 7,5 saksbehandlere og ved 
begynnelsen av 2018 vil avdelingen etter planen bestå av 8,2 saksbehandlere. Med 
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reetablert og styrket bemanning, er det et klart mål at frister skal overholdes i 
byggesaksbehandlingen, dette målet skal være nådd innen første halvdel av 2018. 
Fra 1.1.2018 etableres en ny enhet som består av byggesak, oppmåling og geodata 
og miljø, idrett og kommunalteknikk. Å samle disse i en enhet har som mål å styrke 
fagmiljøet og effektivisere saksbehandlingen slik at innbyggeren får en mer helhetlig 
behandling. Et av fokusområdene er kontinuitet i saksbehandlingen.  

I følge redegjørelsen skal struktur, rutiner, prosedyrer og arbeidsmetoder for sikring 
av saksbehandling innen byggesak være på plass innen sommeren 2018.  

Vurdering 
Sekretariatet mener at rådmannen har gitt et utfyllende svar om status for 
situasjonen i byggesaksavdelingen. Årsaken til at så mange har sluttet i avdelingen 
på kort tid er ikke berørt i redegjørelsen, og er etter vår vurdering et aktuelt 
oppfølgingsspørsmål. Avhengig av årsaksforholdet, vil det også være av interesse å 
få svar på hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere risikoen for gjentakelse.  

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å følge opp situasjonen i 
byggesaksavdelingen i løpet av i 2018.  

Rådmannen er innkalt til møtet for å svare på utvalgets spørsmål til redegjørelsen. 

Ås, 20. november 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59(m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 32/17 Digitalisering av kommunens tjenester - rådmannens redegjørelse 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00235-5 
Behandlingsrekkefølge Møtedato: 27.11.2017 
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om planer og status for digitalisering av 
kommunens tjenester til orientering.  

Vedlegg: 
Digitalisering av kommunens tjenester 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok under eventuelt i sitt møte den 28.8.2017, å be om 
redegjørelse fra rådmannen om kommunens planer og status i arbeidet med 
digitaliseringen av tjenester.  

Redegjørelsen foreligger i form av et eget dokument der det gis en detaljert oversikt 
over status og planer i arbeidet med digitaliseringen. Det vises innledningsvis til 
regjeringens digitale agenda, KS digitaliseringsstrategi og kommunens egen 
digitaliseringsstrategi. Deretter gjennomgås status og planer for hvert av følgende 
fokusområder: 

 Digital dialog og digitale tjenester
 Digital kompetanse
 Arkiv, dokumenthåndtering
 Informasjonssikkerhet
 Digital tjenesteproduksjon
 Helse og velferd
 Plan bygg og geodata

Rådmannen er innkalt til møtet for å svare på eventuelle spørsmål fra utvalget. 

Ås, 20. november 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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Digitalisering av kommunens tjenester 

 
 

 
 
 

Redegjørelse til Kontrollutvalget vedrørende kommunens status og planer i arbeidet med 
digitalisering av tjenestene November 2017 
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INNLEDNING  
Digitalisering er et samlebegrep på en utvikling som påvirker samfunnsutviklingen, individer, offentlig 
sektor og næringslivet. Digitalisering handler om endring og fornyelse av tjenester, prosesser og 
arbeidsmåter. Det handler også om en organisasjon og ledelse som ser og tar i bruk mulighetene som 
teknologien gir.  

Digitalisering gjør det mulig å løse samfunnsutfordringer på nye måter og dermed skape 

samfunnsmessige gevinster. Digitalisering kan også bidra til ett mer inkluderende lokalsamfunn. 

Utvikling av digitale tjenester må basere seg på behovene til de som skal bruke løsningene.  

Brukervennlige tjenester og digital kompetanse blant ansatte og brukere er en forutsetning for å 

lykkes med digitalisering.  

Det er mange aktiviteter som er knyttet til digitalisering i en eller annen form i kommunens sektorer 

og virksomheter. I denne redegjørelsen er det derfor valgt å fokusere på status og planer som er 

direkte knyttet opp til fokusområdene i kommunikasjon og interne systemer i Handlings- 

programmet. Konkrete tiltak knyttet til fokusområdene utarbeides som en del av 

virksomhetsplanene for 2018-2021. 

Under budsjettseminaret med formannskapet i 2017 ble det avtalt at digitaliseringsarbeidet i Frogn 

også skal være tema på dagsorden i en drøfting med formannskapet.  

NASJONALE FØRINGER 
Utvikling av gode digitale tjenester er krevende for den enkelte kommune. For å gjennomføre 

digitalisering av kommunens tjenester raskt, med god kvalitet og innenfor begrensede økonomiske 

rammer er det viktig å benytte de fellesløsningene som utvikles. KS har ansvaret for FIKS som er en 

plattform for digital samhandling i kommunal sektor. Eksempler på løsninger som vi finner i denne 

plattformen i dag er SvarUt, KS-læring og eByggesak. 

REGJERNINGENS DIGITALE AGENDA 

Digital agenda for Norge ble lagt fram i april 2016. Digital agenda viser at bruk av teknologi står 

sentralt i arbeidet for å forbedre og fornye offentlig sektor i Norge, og det er et stort uutnyttet 

potensial for effektivisering i forvaltningen gjennom bruk av IKT. Digital agenda formulerer fem 

hovedprioriteringer for den nasjonale IKT-politikken: 

 Brukeren i sentrum 

 IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet 

 Styrket digital kompetanse og deltakelse 

 Effektiv digitalisering av offentlig sektor 

 Godt personvern og god informasjonssikkerhet 

KS DIGITALISERINGSTRATEGI 

KS’ digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017–2020 danner et sett med felles 

mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet skal videreføres. Strategien sier hva kommunal 

sektor skal oppnå, og skisserer noen av utfordringene kommuner og fylkeskommuner står overfor. 

Digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor bygger på de samme 5 hovedprioriteringene som Digital 
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Agenda. KS har som visjon at «Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med 

innbyggere og næringsliv og gir gode lokalsamfunn» 

HANDLINGSPROGRAMMET, STATUS OG PLANER FOR DIGITALISERINGS 

ARBEIDET  
 

Overordnet mål for Frogn kommunes digitaliseringsstrategi (Kommunikasjon og Interne systemer): 

Frogn kommune leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringslivet et reelt digitalt  
førstevalg og bidrar til en effektiv tjenesteproduksjon. 

Sammendrag av strategiene: 

• Brukervennlige digitale tjenester for å løse oppgaver på nye måter på tvers av sektorer og 

forvaltningsnivå  

• Kompetanse til å se hvilke muligheter digitalisering gir og lede omstillingsprosesser.  
• Digitalt arkiv med publikumsinnsyn hvor alle typer dokumenter behandles i henhold til lov og 

enkelt kan gjenfinnes  

• Informasjonssikkerhet og personvern ivaretas på alle områder.  

• Teknologiske løsninger og gode arbeidsprosesser som understøtter en digital 

tjenesteproduksjon.  

• Elektronisk samhandling og innovative velferdsteknologiske løsninger 

• Gode og fleksible digitale læremidler bygget på en sikker og stabil teknisk plattform 

• Digitale løsninger innen plan, bygg og geodata med åpne prosesser og mulighet for innsyn og 

medvirkning 

ORGANISERING AV ARBEIDET MED DIGITALISERING 

Digitalisering er ett samspill mellom organisasjon, arbeidsprosesser og teknolog. 

Digitaliseringsarbeidet er derfor ett lederansvar. Det er viktig at Digitaliseringsstrategien er forankret 

i ledelsen og at de ser mulighetene som ligger i digitaliseringsarbeidet.  Samtidig er det viktig at 

arbeidet med digitalisering i kommunene samordnes. 

 

Kommunen har opprettet en koordinator for digitaliseringsarbeidet.  Stillingen vil bli besatt i 

årsskiftet 2017/2018. 

Oppgavene til digitaliseringskoordinator vil blant annet være:  

 Bidra med-, videreutvikle- og følge opp digitaliseringsstrategien  

 Arbeide på tvers i organisasjonen for bistå med å identifisere tjenester og arbeidsprosesser 

som kan digitaliseres  

 Være bindeledd mellom organisasjon og teknologi innen digitalisering og ha en 

bestillerfunksjon til intern IKT eller eksterne leverandører 

 Gevinstrealisering innen digitaliseringsprosjekter 
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FOKUSOMRÅDENE 

 
DIGITAL DIALOG OG DIGITALE TJENESTER 

Stadig flere kommuniserer med det offentlige digitalt. For å lykkes med digital dialog og digitale 

tjenester må innbyggerens behov være i fokus når tjenestene utvikles. Nettsidene må være 

universelt utformet med klart språk og tjenestene må være enkle å ta i bruk. Brukerens behov må 

være i varetatt og krav til informasjonssikkerhet og personvern må være ivaretatt. I tillegg er det 

nødvendig at tjenestene er driftssikre og tilgjengelige for brukere nå de har behov. 

STATUS: 
Frogn kommune har fokus på gode digitale tjenester og relevant informasjon til innbyggere og 
næringsliv via ulike kanaler. Frogn kommune er blant de kommunene i landet som har flest følgere 
på Facebook sett i forhold til antall innbyggere.  
Forbrukerrådets kommunetest i 2016 viser at Frogn kommune leverer gode tjenester til innbyggerne. 

Informasjonstjenestene scoret 100% og Frogn havnet samlet sett på en 4. plass i Oslo/Akershus og en 

19. plass på landsbasis. 

 

Tilgjengelighet til de digitale tjenestene: Frogn kommunes nettsider har høy tilgjengelighet. I 

perioden 1/1-2013 til 1/6-2017 har nettsiden til Frogn hatt en gjennomsnittlig oppetid på 99,52%. Da 

er nedetid for vedlikehold tatt med. 

Elektroniske skjema: Det benyttes en felles løsning for elektroniske skjema. Disse er tilgjengelig via 

kommunens nettside. Mange av skjemaene er integrert med fagsystemene eller sak og arkivsystemet 

og vil bli behandlet fullelektronisk. Pålogging via ID porten gir pre utfylling av informasjon som navn, 

adresse og personnummer. Det er flere påloggingsalternativer til ID porten, blant andre MinID og 

BankID.  

PLANER: 

eSignering: Difi har etablert en felles tjeneste for elektronisk signering. eSignering er en frittstående 

tjeneste som er tilgjengelig for offentlige virksomheter. Tjenesten bidrar til en brukervennlig, sikker 

og effektiv håndtering av dokumenter som krever signatur fra innbyggere. Det er planlagt å ta i bruk 

eSignering tidlig 2018. 

Nytt folkeregister: Skatteetaten arbeider med et modernisert Folkeregister. Det innebærer bl.a. nye 

tekniske grensesnitt, bedre kvalitet og nye tjenester for Folkeregisterets konsumenter og 

produsenter. Kommunene kan ta det nye registeret i bruk i 2019. Ny lov om bruk av Folkeregisteret 

som forenkler tilgangen til opplysninger har trådt i kraft.  
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DIGITAL KOMPETANSE 

Teknologi gir nye muligheter men gjør samtidig at innbyggerne må forholde seg til en mer digitalisert 

hverdag. Digital kompetanse blant innbyggerne er en forutsetning for å lykkes med digitalisering. 

Medarbeidere innenfor alle fagområder må ha kompetanse til å løse oppgaver på nye måter og 

ledernes kompetanse til å håndtere omstillingsprosesser er avgjørende for å få vellykkede 

digitaliseringsprosjekter. 

STATUS:   

e-læring: Kompetanseutvikling innen IKT dreier over på mer bruk av e-læring og nanolæring som gir 

kompetanseøkning ved korte leksjoner som alle kan ta seg tid til. Flere fagsystemer har e-læring som 

en del av brukerveiledningen. Frivilligsentralen gjennomfører datakurs for eldre.  

PLANER: 

KS læring: Videreutvikle bruk av  KS Læring som er en kursportal utviklet for kommunene i regi av KS 

Kommit. KS Læring skal brukes som verktøy for kommunene til å hente kunnskap og inspirasjon. Økt 

Digidel: Ta i bruk Digidel 2017 som er et program som skal styrke samarbeidet og øke innsatsen 

som i dag gjøres av ulike offentlige virksomheter, IKT-næringen og frivillige organisasjoner på 

området digital kompetanse og deltakelse. 

ARKIV, DOKUMENTHÅNDTERING 

Kommunens dokumentasjon skal være tilgjengelig på kort og lang sikt for alle som har rettmessige 

krav. For å oppnå dette må kommunen ha en forsvarlig og effektiv arkiv- og dokumentasjons- 

forvaltning både nå og i framtiden. Langtidsbevaring av dokumentasjon og arkiv fra alle deler av 

virksomheten er påkrevd. Helhetlig dokumentasjons- og arkivforvaltning skal sikre riktig tilgang, 

hensiktsmessig bruk, rettidig sletting og at bevaringsverdige opplysninger faktisk blir bevart. 

STATUS: 

Fullelektronisk arkiv og saksbehandling: Frogn kommune har i mange år hatt elektronisk arkiv og 

saksbehandling basert på Noark4 standard. I 2013 gikk kommunen over til fullelektronisk arkiv og 

saksbehandling basert på Noark5 standard hvor papirversjoner ikke lengre arkiveres.  

Digital forsendelse/SvarUT: Frogn kommune benytter digital forsendelse via SvarUT som standard 

forsendelsesmetode fra sak og arkivsystemet. Mottakere som ikke har knyttet seg opp mot Digipost 

eller e-Boks vil få forsendelsen i Altinn. Dersom de ikke henter forsendelsen i Altinn innen 2 dager blir 

den skrevet ut og sendt som papirbrev. Digital forsendelse varsles på brukerens epost. Svar ut kan 

også benyttes til forsendelser med sensitiv informasjon nivå 3 eller 4. 

Innsyn i politiske saker og postlister med dokumenter: Via Frogn kommunes nettsider kan publikum 

følge behandlingen av politisk saker med innsyn i saksdokumenter. Politiske møter blir i tillegg 

overført på nett og kan også følges i etterkant via ett videoarkiv på nettsiden. Offentlige inn- og 

utgående dokumenter kan følges på nettsiden via kommunens postlisteløsning. 

PLANER: 

Digitalisering av det gamle byggesaksarkivet: Digitalisering av det gamle byggesaksarkivet vil være 

tidsbesparende for saksbehandlere og kunne gi innbyggere innsynsmuligheter elektronisk. Dette er 

et prosjekt som pågår og gjennomføres i samarbeid med andre Follokommuner. 
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eInnsyn: Ved årsskiftet 2017/2018 vil den nye løsningen bli satt i produksjon. Løsningen er et 

samarbeid mellom Difi og Oslo kommune for å utvikle en felles publikasjons- og innsynsløsning som 

skal erstatte dagens Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) og Søk i politiske saker (SIPS). Dette kan 

på sikt også erstatte kommunens egne innsynsløsninger. 

SvarUt: Flere fagsystemer skal kobles til Svar ut. I først omgang vil dette gjelde forsendelser fra 

skoleadministrativt system og barnehagesystemet. 

SvarInn: Med SvarInn kan kommunen få innkommende post rett inn i sak og arkiv systemet eller det 

respektive fagsystem. Det også mulig å motta forsendelser med sensitiv informasjon nivå 3 eller 4. 

Frogn kommune forventer å ha SvarInn i drift i løpet av 1. halvår 2018. 

 

INFORMASJONSSIKKERHET 

Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av utviklingen og bruken av IKT. Den 

enkelte innbygger skal i størst mulig grad ha råderett over egne personopplysninger. 

Informasjonssikkerhet skal ivaretas med utgangspunkt i risikovurderinger basert på trussel- og 

sårbarhetsinformasjon.  Oppfølging skjer gjennom god internkontroll som del av kommunens 

styringssystem for informasjonssikkerhet. 

STATUS: 

Personvernombud: Frogn kommune har opprettet ett personvernombud. Ombudet skal påse at 

kommunens som behandlingsansvarlig overholder reglene i personopplysningsloven. 

Forvaltningsrevisjon: Det er gjennomført en forvaltningsrevisjon av IKT sikkerhet og investeringer 

samt kommunens internkontroll knyttet til behandling av personopplysninger i henhold til 

personopplysninglover. Internkontroll er ett tverrgående prosjekt i kommunen. (Orden i eget hus) 

PLANER: 

GDPR (Ny personvernforordning i EU): GDPR blir norsk lov i 2018. Dette medfører nytt regelverk 

med nye plikter for personvern og nye rettigheter for enkeltpersoner. Arbeidet med innføring av 

GDPR i kommunen skal være ferdigstilt mai 2018 da de nye reglene trer i kraft. 

DIGITAL TJENESTEPRODUKSJON 

Digital tjenesteproduksjon er tjenester hvor teknologi benyttes til å effektivisere, samhandle og 

utføre tjenester i hele eller deler av arbeidsprosessen. Digitale løsninger må bidra til samhandling på 

tvers av systemer, fagområder, sektorer og forvaltningsnivå. Når innbyggere og næringsliv har behov 

for tjenester som går på tvers av sektorer, må den digitale informasjonsflyten ikke være til hinder for 

et helhetlig tjenesteforløp. Rutinemessige tjenester og oppgaver automatiseres. De nasjonale og 

kommunale felleskomponentene legges til grunn for utvikling av digitale tjenester i offentlig sektor. 

STATUS: 

Elektronisk handel: e-handel er å se på hele innkjøpsprosessen prosessen fra behovet oppstår til det 

blir betalt for, og så sørge for så stor grad av elektronisk støtte gjennom denne prosessen som mulig. 

Frogn kommune samarbeider om innkjøp og en e-handels løsning med andre Follokommuner. 

Skolene og barnehagene benytter e-handelsløsningen til sine anskaffelser i dag.  

Elektronisk fakturahåndtering inn EHF: EHF (Elektronisk handelsformat) – er et standardformat for å 

utforme og utveksle fakturaer, purringer og kreditnotaer elektronisk mellom to parter. Bruk av EHF 
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sparer tid, miljø og penger. Ca 80% av inngående fakturaer til Frogn kommune kommer nå 

elektronisk via EHF. Resterende kommer via epost eller papir. 

AA registeret: Aa-registeret er et dataregister over arbeidsforhold i Norge. Registeret viser koblingen 

mellom arbeidsgivers organisasjonsnummer og arbeidstakers fødselsnummer. Registeret er 

grunnlaget for den offisielle sysselsettings- og sykefraværsstatistikken som publiseres av Statistisk 

sentralbyrå. 

Elektronisk fakturahåndtering ut: Det er arbeidet mye med å redusere antall utgående fakturaer på 

papir. I tillegg til utsendelse i EHF fakturaformat benytter kommunen eFaktura, Autogiro, Digipost, 

Vipps. Dette betyr at brukeren selv kan velge hvor de ønsker å betale sine fakturaer.  

Integrasjoner mellom fagsystemer og Folkeregisteret. Flere av fagsystemene har integrasjon til 

Folkeregisteret. Dette gir økt kvalitet og tidsbesparelser ved at man slipper manuelle oppslag og 

vedlikehold av lokale bruker og adresse registre.  Økonomisystemet, sak og arkiv systemet og 

skoleadministrativ system er eksempler på systemer som er integrert med Folkeregisteret. 

Teknisk plattform/bruk av skytjenester: En sikker og moderne teknologisk plattform basert på 

anbefalt arkitektur er avgjørende for å lykkes med en digital tjenesteproduksjon. Etablering av 

nødstrømsanslegg med aggregat har gitt mer stabil drift og høyere opptid på den tekniske 

plattformen. Ved etablering av eller fornyelse av fagsystem vurderes om det er mest hensiktsmessig 

med lokal drift eller å benytte en skytjeneste. 

PLANER: 

Felles datakatalog: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Brønnøysundregistrene har lansert 

datakatalogen som gjør det enklere å gjenbruke informasjon både for det offentlige og for andre 

virksomheter. Katalogen er viktig for å oppfylle mål om at forvaltningen skal gjenbruke informasjon i 

stedet for å spørre brukerne på nytt om forhold de allerede har opplyst om.  

Elektronisk handel: Utvide bruk e-handelsløsningen til flere virksomheter og anskaffelsesområde. 

Teknisk plattform/bruk av skytjenester. Skytjenester og nettbrett vil bli tatt i bruk for å forbedre og 

forenkle tekniske tjenenester. Dette betyr at de ansatte får tilgang til nødvendig informasjon når de 

er ute i felten. De vil også kunne f. eks oppdatere dokumentasjonen straks de har utført en endring.  

Det er etablert ett teknisk rom på Helsebygget som i tillegg til å dekke de lokale behovene også skal 

dekke behovet for datarom dersom Rådhuset skulle bli satt ut av drift ved brann eller andre 

hendelser.  Etablering av en teknisk plattform for dette vil pågå i 2018. 

HELSE OG VELFERD 

Ett nasjonalt program som skal bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av helse og 

omsorgstjenestene innen 2020 pågår. Programmet har tjenesteinnovasjon som et sentralt 

virkemiddel og hovedoppgavene er å prøve ut velferdsteknologiske løsninger og bidra til modeller for 

innføring og bruk. Hovedmålet er å gi innbyggere med helseutfordringer trygghet til å kunne bo i 

egen bolig lengst mulig, og muligheter til å mestre eget liv og helse. 

I 2016 ble Direktoratet for e-Helse opprettet for å styrke gjennomføringen på e-helseområdet. 

Overordnede mål er at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient og 

brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester og helsedata skal 

være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, overvåkning, styring og forskning. 
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STATUS: 

Helsenett: Frogn kommune benytter Helsenett til å utveksle meldinger digitalt mellom helseforetak, 

fastleger og kommunens institusjoner. Helsenett tillater overføring av sensitiv pasientinformasjon og 

benyttes f. eks ved utskriving av pasienter, prøvesvar, henvisinger og epikriser. 

Elektronisk pasientjournal: Det benyttes ett felles elektronisk pasientjournal system for kommunens 

helse og omsorgtjenester.  

Mobil pleie i hjemmetjenesten: Via en smarttelefon får helsepersonell i hjemmetjenesten til enhver 

tid oppdatert informasjon knyttet til sine oppdrag og de sparer tid ved å foreta rapporteringer til 

pasientjournalen ute hos brukerne.  

 Velferdsteknologi: Helsebyggene på Ullerud har tatt i bruk velferdsteknologi med mange funksjoner. 

Løsningen har et mobilt vaktrom hvor varsel fra 

beboere, porttelefon, adgangskontroll 

brannanlegg mm mottas på smarttelefonen til 

den enkelte pleier. Pasientvarslingen initieres av 

f. eks fallsensorer eller trygghetsalarm. Anlegget 

er kombinert med smarthusteknologi som tenner 

lyset i rommet automatisk ved alarm, tilpasser lys 

og varme individuelt og kan også kombineres 

med digitalt tilsyn, voldsalarm mm. 

 

PLANER: 

Velferdsteknologi: Et felles prosjekt i Follo for innføring av velferdsteknologi har fått støtte fra 

Helsedirektoratet. Prosjektet starter opp i januar. Hovedmålet er å sikre regional spredning og 

implementering av de nasjonale anbefalingene på det velferdsteknologiske området. For Frogn vil 

dette blant annet innebære innføring av velferdsteknologi hjemme hos beboere. Eksempler er 

digitale og mobile trygghetsalarmer, elektronisk medisineringsstøtte, varslings- og 

lokaliseringsteknologi, elektroniske dørlåser og digitalt tilsyn ved bruk av sensorer, kamera og 

smarthus teknologier. Frogn kommune vil tilsette en delprosjektleder for prosjektet. 

Digibarnevern: Ansatte i barnevernet får liten hjelp av IT-løsninger til å levere barnevernstjenester 

som er effektive, forsvarlige og av høy kvalitet. Digibarnevern har som mål å forbedre barnevernet 

gjennom å forbedre IT-løsningene som brukes av tjenestemottakere og ansatte i barnevernet 

KomUT: KomUT prosjektet har vært et av delprosjektene under Meldingsutbredelsesprogrammet i 

Norsk Helsenett. Prosjektet skal støtte opp under kommunenes behov og videre utvikling knyttet til 

elektronisk samhandling og nye IKT-tiltak i kommunehelsetjenesten (meldinger, kjernejournal, 

velferdsteknologi). KomUT har som mål at kommunene benytter bredden av elektroniske 

meldinger innen de områdene som dekkes av EPJ systemene. (pleie og omsorg, helsestasjon, 

legevakt, psykiatri, ergoterapi, fysioterapi, øyeblikkelig hjelp døgntilbud) 
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OPPVEKST OG UTDANNING 

Skolens samfunnsoppdrag er å forberede alle barn og unge på å forholde seg til sosial, kulturell og 

teknologisk utvikling. Framtidens skole skal utdanne elever til en stadig mer digitalisert hverdag. 

Digital kompetanse er tett integrert i innholdet i skolefagene og digitale læremidler skal brukes til å 

oppnå læringsmålene. Elevene har omfattende digital erfaring, men mangler kompetanse til å bruke 

digitale verktøy i en faglig sammenheng. De fleste barn kommer til barnehagen med erfaringer fra 

digitale verktøy. Digitale arbeidsmåter støtter barns utvikling og læring og gir mulighet for nye 

uttrykksformer. 

STATUS: 

Digital skole: Skolens samfunnsoppdrag er å forberede alle barn og unge på å forholde seg til sosial, 

kulturell og teknologisk utvikling. Framtidens skole skal utdanne elever til en stadig mer digitalisert 

hverdag. Prosjektet Digital skole, et prosjekt for teknisk og pedagogisk fornyelse, ble opprettet juni 

2014. Dal og Seiersten skole var pilotskoler i prosjektet skoleåret 2015/16. Dyrløkkeåsen skole startet 

med Digital skole i skoleåret 2016/17 og Drøbak skole hadde oppstart august 2017.  

PLANER: 

Digital skole: Ferdigstille etableringen av digital skole på Heer og Sogsti skole. Videreutvikle digital 

skole plattformen med fokus på samhandling mellom elever og lærere og elever. 

Barnehager: Ta i bruk digitale verktøy i barnehagene som støtter barns utvikling og læring og som gir 

mulighet for nye uttrykksformer. 

PLAN, BYGG OG GEODATA 

Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for at plan- og byggesaksprosesser bygger på grundige 

analyser og at saksbehandlingen er åpen. Det skal legges til rette for innsyn og medvirkning i 

prosessene. Flere av fagsystemene som benyttes i kommunene er ikke i stand til å utveksle data med 

den nasjonale matrikkelen, andre fagsystem og sakarkivsystem. Derfor står kommunene overfor en 

rekke utfordringer når plan og byggesaksområdet skal digitaliseres. KS har i samarbeid med flere 

kommuner utviklet mål og strategier for plan- og byggesaksfeltet og tilrettelagt en verktøykasse som 

kommunene kan benytte i sine omstillingsprosjekter. 

STATUS:  

Rask og effektiv digital byggesaksprosess internt, og i samhandling med innbyggere og næringsliv 

kommer innbyggerne til gode. Byggesak har innført Lean som verktøy i en effektiviseringsprosess og 

videreutvikling av rutiner og maler pågår. Det arbeides med løsninger for automatisering av 

leveranser av eiendomsopplysninger og salg av kartdata. Videre arbeides det med å ta i bruk 

3Dmodeller i byggesaksbehandling og visning for politikere og innbyggere. Det pågår også 

videreutvikling av web innsynsløsningene til å fungere på alle nettlesere samt mobil og nettbrett. 

PLANER: 

eByggesak: eByggeSak er en nasjonal standard/veileder som setter krav til kommunale 

fagsystem/sakstøtte for kommunal byggesaksbehandling, steg 7 i verdikjeden under. 
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eByggeSak sammen med det øvrige anskaffelsesgrunnlaget skal bidra til etablering av fagsystemer 

for digital byggesaksbehandling som «hyllevare» i markedet, uavhengig av kommunens sak og arkiv 

system. Frogn kommune vil vurdere å gå over til fagsystem basert på eByggesak standard i 2018. 

ePlansak: ePlanSak er en nasjonal standard/veileder som setter krav til kommunale 

fagsystem/sakstøtte for den kommunale planprosessen. ePlanSak sammen med øvrig 

anskaffelsesgrunnlag skal bidra til etablering av fagsystemer som gir sakstøtte for håndtering av en 

digital planprosess som «hyllevare» i markedet.  
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 33/17 Henvendelse angående ulykke i badeparken 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00288-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato: 27.11.2017 
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
1. Helge Simonsen er inhabil i medhold av forvaltningsloven § 6 annet ledd
2. Saken relatert til ulykken i badeparken tas ikke opp til behandling i

kontrollutvalget.

Avgjørelsesmyndighet: 
Kontrollutvalget 

Vedlegg: 
Fra Helge Simonsen - Sak til kontrollutvalget  ulykke i badeparken 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget har mottatt vedlagte henvendelse fra kontrollutvalgets medlem, 
Helge Gert Simonsen. Med henvisning til ulykken i badeparken tidligere i år, der en 
kvinne ble påkjørt av en kommunal bil, ber han kontrollutvalget vurdere følgende: 

1. Er kommunens rutiner tilfredsstillende for å hindre slike ulykker. Hvordan kan
slike ulykker forhindres i framtida?

2. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for å følge opp slike ulykker?

Simonsen opplyser i sitt brev til kontrollutvalget datert 18.10.2017 at politiet har åpnet 
sak mot sjåføren og at den påkjørte kvinnen vil kreve erstatning fra Frogn kommune.  

Simonsen gjør oppmerksom på at han er omgangsvenn med kvinnen, og at han gir 
henne råd inntil den sivile saken er løst. Han ber derfor kontrollutvalget vurdere sin 
habilitet.  

Kontrollutvalgets oppgave 
Når kontrollutvalget får en henvendelse, må utvalget først avgjøre om de vil  
behandle henvendelsen, og deretter eventuelt beslutte på hvilken måte den skal  
behandles. I merknadene til kontrollutvalgsforskriften § 4 står det blant annet: 
«Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/ 
fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn.» 
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Kontrollutvalget kan behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de 
har en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og behandler  
ikke klager på enkeltvedtak. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke  
henvendelser som kan indikere svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at  
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør  
være systemkontroll.  

Sekretariatets vurdering: 
Kontrollutvalget bør være varsom med å gå inn i enkeltsaker, eller saker generelt 
som fortsatt er til behandling i kommunen. Kontrollutvalgets hovedfokus dersom de 
ønsker å prioritere denne saken bør være på systemnivå. De to spørsmålene fra 
Simonsen er for så vidt generelle, men saken underbygges i hovedsak med 
eksempler fra enkeltsaken. Vår vurdering er at det vil være krevende å skille 
enkeltsaken fra det generelle arbeidet. Vi vil derfor råde utvalget til ikke å gå inn i 
denne saken så lenge den ikke er ferdigbehandlet i kommunen eller øvrige instanser. 

Simonsen har bedt om å få sin habilitet vurdert. Sekretariatets vurdering er at Helge 
Simonsen er inhabil i medhold av forvaltningsloven § 6 annet ledd.  

Habilitetsspørsmålet avgjøres av kontrollutvalget. 

Ås, 20. november 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 

Vedlegg: Henvendelse fra Helge Simonsen angående ulykken i badeparken av 
18.10.2017. 
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Til Kontrollutvalget i Frogn kommune 
         18. oktober 2017  
Ulykken i Badeparken  nylig 
 
Etter siste møte i Kontrollutvalget  tok jeg opp ulykkin i Badeparken, der en kvinne ble 
nedkjørt av en kommunal bil mens hun gikk på en gangsti. Vi var enig i at vi fikk se saken 
an, og at politiet  må ha utspillet. 
 
Nå er saken mye klarere. 
Politiet har opprettet sak mot ulykkessjåføren. 
Den påkjørte, pensjonert lærer Sidsel Stensrud, vil kreve erstatning fra Frogn kommune 
for tort og svie samt økonomisk tap. 
 
Det som Kontrollutvalget kan vurdere er følgende: 
Er kommunens rutiner tilfredsstillende for å hindre slike ulykker. Hvordan kan slike 
ulykker forhindres i framtida? 
Har kommunen tilfredsstillende rutiner for å følge opp slike ulykker? 
 
Til det siste strekpunktet kan jeg nevne at  kommunen sendte blomster til Stensruds 
hjemmeadresse i Drøbak, mens hun lå under behandling på Ahus på Romerike. 
Hennes eneste kontakt med kommunen til i går har ellers vært at det kom et bud med en 
regning for opphold på Ullerud helsebygg (kr. 155/dag). Denne regningen er imidlertid 
trukket tilbake av rådmannen. Han forsto umiddelbart det absurde i at en person som 
blir skadet av kommunen, i tillegg smerte og annet ubehag, skal betale kommunen for  
(forhåpentlig) å bli frisk. 
 
Jeg ber om at Kontrollutvalget diskuterer denne saken på sitt neste møt. 
 
Vennlig hilsen 
Helge Gert Simonsen 
 
PS: 
For ordens skyld vil jeg opplyse at min kone og jeg er omgangsvenner av Sidsel Stensrud 
og hennes mann, Tom.  Jeg har rådgitt henne i denne saken og kommer til å fortsette 
med det inntil den sivile delen av saken er løst på en tilfredsstillende måte. Otto Schackt 
fra Frogn kommune har lovet å bistå med det erstatningsmessige og har i den 
forbindelse fåt en del relevante dokumenter.  Vi har ingen opplysninger om at Schackt 
har foretatt seg noe i denne sammenheng. Da Schakt nødvendigvis må være lojal mot sin 
arbeidsgiver, er det mest ryddig at han ikke bistår Sidsel Stensrud. Jeg ber om at han 
returnerer de relevante dokumenter. 
 
 
 
 
Jeg går ut fra at Kontrollutvalget vil diskutere min habilitet i denne saken. 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 34/17 Oppsummering av revisjon høsten 2017

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00301-2 
Behandlingsrekkefølge Møtedato: 27.11.2017
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport «Oppsummering av revisjonen høsten 2017» til 
orientering. 

SAKSUTREDNING: 

Vedlagt legger revisor fram sin oppsummering av revisjonen for høsten 2017. Dette 
er i tråd med vedlegg A, Kravspesifikasjon kap 4.0 om at revisor årlig bl.a skal 
utarbeide en halvårsrapport. Halvårsrapporten gjelder perioden 1. mai 2017 til 31. 
oktober 2017.  

Revisor skriver i rapporten at de har gjennomført interimrevisjon for 2017, og gir i den 
anledning enkelte innspill og kommentarer til administrasjonen og kontrollutvalget.  

Administrasjonen har kommentert de områdene der revisor har anbefalt at tiltak bør 
vurderes, og svarer at de er i ferd med å følge opp revisors anbefalinger.  

Revisor vil i møtet presentere hovedpunktene fra revisjonsarbeidet og svare på 
utvalgets spørsmål. 

Ås, 20.11.2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 

Vedlegg: Rapport fra KPMG – Frogn kommune Oppsummering av revisjon høsten 
2017 
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Innledning
Kontaktpersoner:

Siv Karlsen Moa

Partner

Tel: + 47 4063 9548

siv.karlsen@kpmg.no

Rune Johansen

Senior Manager

Tel: + 47 4063 9498

rune.johansen@kpmg.no

Vi har nå gjennomført  vår interimsrevisjon for 2017, og ønsker i den anledning å gi enkelte innspill og 
kommentarer  til administrasjonen og kontrollutvalget. I tillegg til våre kommentarer som følger i vår 
rapport er det løpende kommunisert forhold som vi vurderer er av mindre vesentlig art. Vår 
interimsrevisjon har fokusert på rutinegjennomgang og i mindre grad på detaljkontroller av 
regnskapet. Gjennomgangen av rutiner viser at det kan være rom for forbedringer når det gjelder 
intern kontroll. Disse forbedringsområdene er kommentert overordnet i denne oppsummeringen, 
mens detaljer er tatt direkte med administrasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at hovedhensikten med vår revisjon er å gi oss muligheten til på en forsvarlig 
måte å uttale oss om regnskapet. Våre kontroller er utført på testbasis og må ikke oppfattes som tester 
for å avdekke feil eller uregelmessigheter som er uvesentlige for regnskapet. Det må også 
understrekes at svakheter i regnskapssystemet og den interne kontrollen kan medføre misligheter som 
våre normale tester ikke nødvendigvis vil avdekke. 

Innholdet er strukturert som følger:
• Risikovurderinger
• Internkontroll 
• Andre forhold

Vi gjør en enkel vurdering knyttet til de enkelte punkter vi har trukket frem i forbindelse med 
interimsrevisjonen. For en del av punktene er det iverksatt tiltak for å utbedre svakhetene, men dette 
vil ikke få effekt før ved årsskiftet og sluttposteringene i regnskapet. 

Vurderingsskala

Tiltak bør 
vurderes

Tiltak ikke 
nødvendig, men 
bør overvåkes

Tiltak bør 
iverksettes
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Risikovurdering i revisjonsplan for 2017
Virksomheten har flere 

ulike operasjonelle 

risikoer. I revisjonen 

har vi fokus på de 

forhold som potensielt 

kan påvirke poster i 

årsregnskapet.

Misligheter dukker 

stadig opp i media; 

det viktigste er et godt 

kontrollmiljø.

Høy

Sannsynlighet for at risikoen inntreffer Høy

Øvrige 
periodiseringer

Innkjøp

Kundefordringer

Driftsmidler

Selvkost

Andre 
fordringer

MVA

Budsjett/ 
disponeringer

Inntekter

Lønns-
området

Bank/
likvider

Lav

K
o

n
se

kv
en

s 
fo

r 
ko

m
m

u
n

en

Endringer i 
lover og 
regler

Offentlige 
anskaffelser

Pensjoner

Ikke-
rutinemessige 
transaksjoner

Finansiering/ 
investering

Investerings-
regnskap



34/17 Oppsummering av revisjon høsten 2017  - 17/00301-2 Oppsummering av revisjon høsten 2017  : Frogn kommune oppsummering revisjon høsten 2017 med komm adm

4
© 2017 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Vår gjennomgang av 

kommunens interne 

kontroll viser at 

kommunen har 

etablert 

tilfredsstillende 

rutiner for 

kjernevirksomheten, 

men at det kan gjøres 

noe forbedringer i 

rutinene.

Kjerneprosess Vurdering Kommentar

Inntekter
 Inntekter
 Kundefordringer



Vi har fulgt opp svakheter kommunisert etter 2016-revisjon vedrørende 
manglende rutine for å innhente opplysninger fra virksomhetene om 
innvilgede tilskuddsordninger. Svakheten medfører i hovedsak at tilskudd 
for mindre tilskuddsordninger blir inntektsført ved innbetaling istedenfor ved 
innvilgelse, og dermed er det risiko for feilperiodisering. Manglende rutine 
tilknyttet tilskuddsordninger medfører også at administrasjonen har mindre 
grunnlag for å følge opp bundne driftsfond uten bevegelse samt vurdere 
eventuelle tilbakebetalingskrav for ubenyttede beløp. 

Vi er kjent med at administrasjonen har hatt fokus på dette, og har etablert 
rutiner hvor økonomi mottar kopi av alle mottatt tilskuddsbrev. Disse blir 
arkivert på server hvor økonomiavdelingen har tilgang. Vi anbefaler at 
administrasjonen også systematiserer dokumentene og f.eks. lager en 
oversikt i regneark e.l. for lettere å ha oversikt, samt påse at alt blir fulgt opp 
og regnskapsført. 

Kommentarer fra administrasjonen:

Vi har sett på rutinene  våre og vil etablere et regneark hvor alle mottatte 
tilsagn blir registrert. I regnearket vil vi også registrere opplysninger om 
innbetalinger slik at vi ved årsslutt vil i ha en oversikt over eventuelt 
manglende innbetalinger. 

Intern kontroll
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Vår gjennomgang av 

kommunens interne 

kontroll viser at 

kommunen har 

etablert 

tilfredsstillende 

rutiner for 

kjernevirksomheten, 

men at det kan gjøres 

noe forbedringer i 

rutinene.

Kjerneprosess Vurdering Kommentar

Innkjøp
 Kjøp av varer og 

tjenester
 Leverandørgjeld
 Bank



Vår gjennomgang i 2016 av hvem som har tilgang til fullmaktsregisteret for 
attestant og anviser, avdekket at det er fire personer som kan foreta 
endringer i dette registeret. Løsningene på dette området er en fellesløsning 
i Agresso som også inkluderer tre andre kommuner som gjør det litt 
vanskelig å endre på dette. Vi kommenterte også at flere ansatte på økonomi 
hadde tilgang til å endre faste data tilknyttet leverandører. Vi mener det er to 
gode tiltak for å kompensere for disse svakhetene; 1) innføring av fast rutine 
for kontroll av endringslogg av faste data, og 2) innføre periodisk kontroll av 
fullmaktsregisteret. I tillegg bør det påses at det kreves to signaturer på 
bankkonti (ref neste side). 

Kommentarer fra administrasjonen:

Vi har nå fått på plass en rapport i Agresso som genererer en e-post til 
regnskapssjefen ved hver endring av eller bytte av bankkonto på 
leverandørene.  Denne viser leverandørens forrige bankkonto, ny bankkonto, 
dato for endring og hvem som har gjennomført endringen. 

Ved gjennomføring av vedtatt organisasjonsendring vil vi ha en 
gjennomgang av fullmaktsregisteret og registrerte attestanter og anvisere.
Vi vil også etablere en rutine for periodisk (årlig) kontroll av dette. 

Intern kontroll
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Vår gjennomgang av 

kommunens interne 

kontroll viser at 

kommunen har 

etablert 

tilfredsstillende 

rutiner for 

kjernevirksomheten, 

men at det kan gjøres 

noe forbedringer i 

rutinene.

Kjerneprosess Vurdering Kommentar

Innkjøp (forts.)
 Kjøp av varer og 

tjenester
 Leverandørgjeld
 Bank



Vi rapporterte i 2015 og 2016 at det forelå alenefullmakter på bankkontoer. 
Administrasjonen redegjorde for dette våren 2017. Vi har i høst etterspurt 
vurdering av rutiner på to bankkonti hvor vi mener at det fortsatt er noe 
risiko. Dette er knyttet til utbetalinger fra Familia og Sosio hvor det fortsatt er 
enefullmakt. Vi er kjent med at administrasjonen jobber med å få på plass 
dobbeltsignatur. 

Kommentarer fra administrasjonen:

Det vil i løpet av høsten også bli etablert dobbeltsignatur på disse kontiene. 
Sentrale personer har vært sykemeldt og dette har derfor ikke  kommet på 
plass enda. 

Intern kontroll
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Vår gjennomgang av 

kommunens interne 

kontroll viser at 

kommunen har 

etablert 

tilfredsstillende 

rutiner for 

lønnsområdet

Kjerneprosess Vurdering Kommentar

Lønn
 Lønnskostnader
 Sykelønns-

refusjoner
 Annen 

godtgjørelse
 Reiseregninger


Vi har gjennomgått rutiner på lønnsområdet, og har ingen forhold å 
rapportere. 

Intern kontroll
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I investerings-

regnskapet skal 

anskaffelser av 

’investeringsmessig 

karakter’, dvs 

nyanskaffelser og 

påkostninger.  

Vedlikehold er ikke 

investeringer.

Kjerneprosess Vurdering Kommentar

Investerings-
regnskap



I forbindelse med budsjettering og regnskapsføring av 
investeringsprosjekter anbefalte vi i 2015 og 2016 at det bør ses nærmere på 
rutiner og eventuelt innføre et standard skjema for regnskapsmessig 
vurdering av investeringsprosjekter. Administrasjonen utarbeider 
kommentarer på prosjekter i forbindelse med perioderapportering og til 
årsoppgjøret. Regnskapssjef vil etter det vi er informert få et ansvar for å 
sikre riktig regnskapsrapportering på større investeringsprosjekter. Dette vil 
etter vår oppfatning være med på å redusere risiko for feil regnskapsmessig 
håndtering av prosjektene. 

Andre forhold
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Mva er et kompleks 

område, og 

regelverket 

praktiseres strengt. 

Kommuner kommer 

normalt bort i alle 

problemstillinger, og 

feil håndtering av 

mva kan medføre 

tap/utgifter for 

kommunen.

Kjerneprosess Vurdering Kommentar

Mva



Vi har gjennomgått rutiner i forbindelse med innsendelse av 
momskompensasjon og løpende attestert på oppgaver gjennom året. Vi har 
gjennom 2017 etterspurt dokumentasjon og vurderinger tilknyttet noen 
utvalgte problemstillinger. Vår erfaring er at administrasjonen har fokus på å 
avklare disse og innhenter ekstern bistand ved behov.

Vi er kjent med at kommunen har hatt et bokettersyn for regnskapsåret 2014-
2015 innenfor merverdiavgift med tema bygg og anlegg. Resultatet av 
bokettersynet var ført for høyt beløp på merverdikompensasjonsoppgave på 
totalt kr 74 TNOK knyttet til NAV Stat.

Andre forhold
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Etablering av KF 

krever fokus på og 

oppfølging av de 

formelle krav som 

hviler på foretaket og 

innføring av gode 

rutiner allerede fra 

oppstart. 

Kjerneprosess Vurdering Kommentar

Mva



Administrasjonen har kommunisert til oss at Drøbak Frogn Idrettsarena KF 
(badeland Bølgen) skal åpnes i januar 2018.

Vi har forstått det slik at det skal lages eget regnskap for foretaket for 2018 
etter kommunale prinsipper. Det er viktig at det også er fattet formelle 
budsjettvedtak som følger budsjettforskriften.

Vi er opplyst at det legges opp til at foretaket søker egen registrering i 
merverdiavgiftsregisteret. Vi oppfordrer om at foretaket så snart så mulig får 
dette på plass, og også utarbeider og dokumenterer fordelingsnøkler for 
ulike kostnadstyper. Det er viktig at det fra starten etableres gode rutiner og 
et oppsett som gjør at det lett å etterkontrollere at merverdiavgifts-
behandlingen er riktig. Håndtering av merverdiavgift for foretaket vil være et 
område med økt risiko. 

Kommentarer fra foretaket:

Søknad om registrering i merverdiavgiftsregisteret blir sendt inn i løpet av  
uke 46. Det jobbes med å etablere rutiner for  behandling av de ulike 
utfordringene i forhold til merverdiavgift.  Dette er et kontinuerlig arbeid 
som krever avklaringer og oppfølging etter hvert  som nye elementer 
vedrørende driften av Drøbak Frogn Idrettsarena KF blir implementert. 

Drøbak Frogn Idrettsarena KF
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 35/17 Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser i 2018 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00299-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 7. og 8. februar 
2018:  

…………………. 

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs konferanse 29. og 30 mai  2018: 

………………………… 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalgskonferansen til NKRF (Norges kommunerevisorforbund) samler hvert 
år 500 – 700 deltakere fra kontrollutvalg, sekretariat og revisorer fra hele landet. 
Konferansen holdes på Gardermoen 7. – 8. februar 2018 og er en viktig arena for 
informasjon, debatt og opplæring om kontroll og tilsynssaker i kommunene. 
Hovedtemaene i år er digitalisering, arbeidslivskriminalitet, etikk og personvern. 
Programmet kan leses på NKRF sine nettsider

FKT (Forum for kontroll og tilsyn), arrangerer en lignende konferanse 29. – 30. mai 
på Gardermoen. Kontrollutvalget i Frogn er medlem av FKT og årsmøtet i 
organisasjonen avholdes i løpet av konferansen. Foreløpig informasjon om 
arrangementet kan leses på FKT sine nettsider.

I utvalgets budsjettforslag for 2018 er det avsatt kr 48 000 til kurs og opplæring for at 
alle utvalgsmedlemmene kan delta på én til to konferanser hver. Deltakeravgiften på 
NKRF-konferansen er fastsatt til kr. 6 600,- per deltaker. Det samme vil antakelig 
gjelde for FKT-konferansen.  

Vi foreslår at utvalget søker å være representert på begge konferanser.  
Kontrollutvalget er medlem av FKT og det vil være naturlig å delta på forumets 
årsmøte og fagkonferanse. 

http://www.nkrf.no/kurs_cms/Fagkonferanse_og_seminar/NKRFs_Kontrollutvalgskonferanse_/detaljer
http://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-aarsmoete-29-30-mai-2018
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FIKS melder på de som skal delta på konferansene. Kommunen faktureres direkte 
for deltakeravgiften. Deltakernes reiseregninger sendes direkte til kommunen. 

Ås, 20. november 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 36/17 Kontrollutvalgets møteplan 2018 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00317-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato: 27.11.2017 
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt i 2017. Alle dager fra kl. 
1400. 

Mandag 22. januar 
Mandag   5. mars 
Mandag 14. mai 
Mandag 18. juni 

Mandag 27. august 
Mandag 29. oktober 
Mandag 10. desember 

Vedlegg: 
Kommunens møteplan 2018 

SAKSUTREDNING: 
Vi foreslår at kontrollutvalget i tråd med sitt budsjettforslag planlegger for åtte møter i 
2017, hvorav ett i Faglig forum.  Sekretariatet foreslår i samråd med utvalgets leder å 
videreføre mandag kl. 1400 som fast møtetidspunkt.  

Faglig forum er et fellesmøte for kontrollutvalgene i Follo som arrangeres av FIKS. 
Det utbetales ordinært møtehonorar for deltakelse på møtet.  

Sekretariatets forslag til møtedatoer er for øvrig avstemt med kommunestyrets 
møteplan.  

Ås, 20. november 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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Januar 2018 Februar 2018 Mars 2018 April 2018 Mai 2018 Juni 2018 

M 1 1 Nyttårsdag T 1 T 1 S 1 Første påskedag T 1 Første mai F 1 

T 2 F 2 F 2 M 2 14 Andre påskedag O 2 L 2 

O 3 L 3 L 3 T 3 T 3 S 3 

T 4 S 4 S 4 O 4 F 4 M 4 23    HMPB 

F 5 M 5 6 Kommunestyret M 5 10     HMPB T 5   Saksutsending L 5 T 5  HOOK 

L 6 T 6 T 6   HOOK F 6     starter S 6 O 6  ADM + FSK 

S 7 O 7 O 7  ADM + FSK L 7 M 7 19 Kommunestyret T 7 

M 8 2 T 8    Saksutsending T 8 S 8 T 8 F 8 

T 9 F 9      starter    F 9 M 9 15  O 9 L 9 

O 10 L 10 L 10 T 10  T 10 Kristi himmelfartsdag S 10 

T 11  Saksutsending S 11 S 11 O 11 saksutsend.slutt F 11 M 11 24 Kommunestyret 

F 12     starter M 12 7 M 12 11 Kommunestyret T 12 L 12 T 12 

L 13 T 13  T 13 F 13 S 13 O 13 

S 14 O 14  Saksutsend. slutt O 14 L 14 M 14 20 T 14 

M 15 3 T 15 T 15 S 15 T 15  Saksutsending F 15 

T 16 F 16 F 16  M 16 16  Eldreråd O 16   starter L 16 

O 17 Saksutsend. slutt              L 17 L 17 T 17   RFF + KFU T 17 Grunnlovsdagen S 17 

T 18 S 18 S 18 O 18 F 18 M 18 25 

F 19 M 19 8 VINTERFERIE M 19 12 T 19 L 19 T 19 

L 20 T 20 T 20 F 20 S 20 Første pinsedag O 20   HMPB 

S 21 O 21 O 21 L 21 M 21 21 Andre pinsedag T 21 

M 22 4  Eldreråd T 22 T 22 S 22 T 22 F 22 

T 23  RFF + KFU F 23 F 23 M 23 17   HMPB O 23 Saksutsend. slutt L 23 

O 24  L 24 L 24 T 24  HOOK T 24 S 24 

T 25 S 25 S 25 Palmesøndag O 25  ADM + FSK F 25 M 25 26 

F 26 M 26 9   Eldreråd M 26 13 T 26 L 26 T 26 

L 27 T 27  RFF + KFU T 27 F 27 S 27 O 27 

S 28 O 28 O 28 L 28 M 28 22  Eldreråd T 28 

M 29 5    HMPB T 29 Skjærtorsdag S 29 T 29  RFF + KFU F 29 

T 30   HOOK F 30 Langfredag M 30 18 O 30 L 30 

O 31  ADM + FSK L 31 T 31 
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Juli 2018 August 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 Desember 2018 

S 1 O 1     L 1 M 1 40 Høstferie T 1  Saksutsending L 1 

M 2 27 T 2 S 2 T 2 F 2        start S 2 

T 3 F 3 M 3 36  HMPB O 3 L 3 M 3 49  FSK budsjett 

O 4 L 4 T 4   HOOK  T 4 S 4 T 4 

T 5 S 5 O 5 ADM+FSK  F 5 M 5 45  O 5 

F 6 M 6 32  T 6 L 6 T 6 T 6 

L 7 T 7 F 7   S 7 O 7  Saksutsend.slutt F 7 

S 8 O 8 L 8 M 8 41  Eldreråd T 8 L 8 

M 9 28 T 9 S 9 T 9   RFF + KFU F 9 S 9 

T 10 F 10 M 10 37 Kommunestyret O 10 L 10 M 10 50  

O 11 L 11 T 11 T 11 S 11 T 11 

T 12 S 12 O 12 F 12 M 12 46 Eldreråd O 12  HMPB 

F 13 M 13 33 T 13 L 13 T 13   RFF + KFU T 13 

L 14 T 14 F 14 S 14 O 14 F 14 

S 15 O 15 L 15 M 15 42  HMPB T 15 L 15 

M 16 29 T 16   Saksutsending S 16 T 16   HOOK F 16 S 16 

T 17 F 17        start M 17 38  O 17 ADM+FSK L 17 M 17 51 KST budsjett 

O 18 L 18 T 18 T 18 S 18 T 18 

T 19 S 19 O 19 F 19   M 19 47  HMPB O 19 

F 20 M 20 34  T 20  Saksutsending  L 20 T 20   HOOK T 20 

L 21 T 21   F 21      start S 21 O 21   ADM + FSK F 21 

S 22 O 22 Saksutsend.slutt L 22 M 22 43 Kommunestyret T 22 L 22 

M 23 30 T 23 S 23 T 23 F 23 S 23 

T 24 F 24 M 24 39  O 24 L 24 M 24 52 

O 25 L 25 T 25  T 25 S 25 T 25 Første juledag 

T 26 S 26 O 26 Saksutsend. slutt F 26 M 26 48 kommunestyret O 26 Andrejuledag 

F 27 M 27 35  Eldreråd T 27 L 27 T 27 T 27 

L 28 T 28  RFF + KFU F 28 S 28 O 28 F 28 

S 29 O 29 L 29 M 29 44  T 29 L 29 

M 30 31 T 30 S 30 T 30 F 30 S 30 

T 31 F 31  O 31  M 31 1 
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Utvalg  
 

Møtedag / tid Merknad 

ER = Eldrerådet Mandag kl. 16  
RFF = Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 

Tirsdag kl. 17  

KFU = Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 
 

Tirsdag kl. 18  

UKS = Ungdommens kommunestyre 
 

 Møtene er ikke bestemt ennå 

Miljø, plan og bygg = Hovedutvalget for miljø, plan og 
byggesaker = HMPB 
 

Mandag kl. 16.30  

Oppvekst, omsorg, kultur = Hovedutvalget for oppvekst, 
omsorg og kultur = HOOK 
 

Tirsdag kl. 17.30  

Formannskapet = FSK 
 

Onsdag kl. 16.30 Budsjettmøte 3. desember kan ha tidlig 
oppstart / dagmøte 

ADM = Administrasjonsutvalget 
 

Onsdag kl. 14.30  

Frogn kommunes klageorgan – ved behov i tilknytning til 

møter i formannskapet 

 

Onsdag i tilknytning til 

formannskapsmøter 

 

Valgstyremøter ved behov i forbindelse med 
formannskapsmøter = VS 
 

Onsdag i tilknytning til 

formannskapsmøter 

 

Kommunestyret = KST Mandag 

Formell møtestart kl. 17.00 
Åpen halvtime kl. 16.30 

Info og orienteringer i forkant 

Tidspunkt for oppstart av informasjon / 

orienteringer vil variere etter behov. 

 

 

 

Kontrollutvalget  
 

 Kontrollutvalgets møteplan er ikke bestemt 

ennå 

Ombudsutvalg – ved behov 
 

  

Skoleferie / høytids- og helligdager  Vinterferie i uke 8 

Høstferie i uke 40 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 37/17 Forlengelse av avtalen med KPMG om regnskapsrevisjon 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00296-2 
Behandlingsrekkefølge Møtedato: 27.11.2017
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret vil benytte seg av opsjonen til å fornye avtalen med KPMG AS med 
ett år, fra 1. mai 2018 til 30. april 2019. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

SAKSUTREDNING: 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 17/15- Valg av revisor for Frogn 
kommune:  

Kommunestyret velger KPMG AS som kommunens regnskapsrevisor for 

perioden 1. mai 2015 til og med 30. april 2017, med opsjon for oppdragsgiver 

til å forlenge avtalen med 1 + 1 år.  

I møte den 6.3.2016 – Sak 36/17 vedtok kommunestyret å benytte seg av opsjonen 
til å fornye avtalen med ett år fra 1. mai 2017 til 30. april 2018. 

Ifølge Kommuneloven § 78 nr. 4 er det kommunestyret som selv velger kommunes 
revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. Sekretariatet 
legger til grunn at dette også gjelder ved spørsmål om eventuell bruk av opsjon til å 
forlenge slik avtale.  Sekretariatet tolker avtalens bestemmelse om «å kunne forlenge 
avtalen med 1 + 1 år» med at avtalen bare kan forlenges med ett år av gangen.  
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Vedlagt følger kopi av avtale om revisjonstjenester mellom Frogn kommune og 
KPMG AS datert 8.5.2015 og vedlegg A Kravspesifikasjon til oppdragsgivers 
konkurransegrunnlag. Dette vedlegget inngår som en del av kontrakten, jf. kap. 2.1 i 
kontrakten. 

Sekretariatet har innhentet rådmannens uttalelse om sine erfaringer med revisor. 

Rådmannen uttaler i e-post datert 13.11.2017 følgende om KPMG: 
«Frogn kommune er godt fornøyd med KPMG som regnskapsrevisor både i forhold til 

godt og smidig samarbeid, effektiv jobbutførelse, relevante anbefalinger og 

lettfattelige, helhetlige og oversiktlige tilbakemeldinger. KPMG har gjennomgående 

god kompetanse og tilbyr spisskompetanse når det er behov for dette.» 

Sekretariatet har for sin del hatt et godt samarbeid med KPMG. Revisor har møtt fast 
i kontrollutvalgets møter. Planer og rapporter er levert som forutsatt. Revisor har ikke 
lagt fram forslag for kontrollutvalget om opplæring, jf. pkt. 3.0 i Kravspesifikasjonen. 

Ås, 20. november 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 

Vedlegg: 

1. Avtale om revisjonstjenester mellom Frogn kommune og KPMG AS datert
8.5.2015

2. Vedlegg A Kravspesifikasjonen til oppdragsgivers konkurransegrunnlag.

3. Rådmannens uttalelse om KPMG som regnskapsrevisor i epost datert 13.11.2017.
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Revisjonstjenester for Vestby kommune og Frogn kommune Vedlegg A 

Vedlegg A – Kravspesifikasjon 

1.0  Generelt 

Formålet med kontrakten er å sikre en forsvarlig revisjon av kommunens regnskap, 
og tilhørende regnskaper, innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk og 
revisjonsnormer.   

Tjenesten skal utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk og gjeldende 
bransjestandarder for øvrig. 

Revisor må utføre sine oppgaver og innhente dokumentasjon i størst mulig grad uten 
å belaste administrasjonen i kommunene 

2.0 Regnskapsrevisjon og attestasjoner m.v. 

2.1 Regnskapsrevisjon 

Revisor skal utføre revisjon av regnskapene til Vestby kommune og Frogn kommune 
og tilhørende regnskaper.  I Vestby føres eget regnskap for Vestby havnekasse, jf. 
særlovgivningens krav.  

2.2. Kontroll- og attestasjonsoppgaver m.v. 

Revisor skal også utføre kontroll, attestasjon eller bekrefte, gi uttalelser til ulike 
kompensasjons- og tilskuddsordninger og refusjonskrav.  Dette arbeidet skal inngå i 
fastprisen for regnskapsrevisjon. 

Feil og mangler funnet før endelig attestering, gir ikke grunnlag for tilleggsfakturering. 
I tillegg skal revisor vurdere om finansreglementet legger rammer for en 
finansforvaltning som er i tråd med kommuneloven og «forskrift om kommuners og 
fylkeskommuners finansforvaltning». Det skal utføres en vurdering minst en gang i 
valgperioden. Vurderingen skal også gjennomføres ved endringer, men før 
reglementet vedtas i kommunestyret.  

Det vil variere med hvilke statlige refusjons- og tilskuddsordninger som til enhver tid 
er tilgjengelige og aktuelle å benytte. Prisen må ta høyde for at antall attestasjoner 
relatert til refusjonskrav og rapportering ovenfor offentlige myndigheter kan endres 
som følge av krav fra sentrale myndigheter, politiske vedtak i kommunene etc.  

 For tiden gjelder dette følgende oppdrag: 

2. 2. 1  Frogn

 Bekreftelse av korrekt grunnlag knyttet til merverdiavgiftskompensasjon. Dette
gjøres løpende gjennom hele året, med 6 separate innsendelser via Altinn.

 Kontroll av spillemiddelregnskaper
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Revisjonstjenester for Vestby kommune og Frogn kommune Vedlegg A 

 Revisjonsuttalelse – Frisklivssentral 
 Revisjonsuttalelse vedrørende refusjonskrav for utgifter til barnevern.  
 Revisjonsuttalelse – Drøbaksvenn 
 Revisjonsuttalelse – Den kulturelle skolesekken 
 Revisjonsuttalelse – Den kulturelle spaserstokken 
 Revisjonsuttalelse knyttet til tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende 

helse- og omsorgstjenester i kommunene.  
 Revisjonsuttalelse – Rekrutteringstilskudd for psykologer i de kommunale 

helse- og omsorgstjenester.  
 Revisjonsuttalelse – Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og 

omsorg ved livets slutt.  
 Revisjonsuttalelse – Utvikling og utprøving av samhandlingsmodeller på 

rusfeltet. 
 Revisjonsuttalelse – Tilskudd til tverrfaglig videreutdanning i psykososialt 

arbeid med barn og unge. 
 Revisjonsuttalelse – Tilskudd til sommerkonsertene og Ad Astra 
 Revisjonsuttalelse på kontroll av antall psykisk utviklingshemmede i 

kommunene.  
 Attestasjon - Tildelte stimuleringsmidler – tiltak og implementering av 

rusmiddelpolitisk plan i Frogn kommune 

 Attestasjon  - Engangstilskudd NAV. 

2.2.2  Vestby  
 

 Bekreftelse på rapportering for statlig tilskudd knyttet til ressurskrevende 
tjenester 

 Anleggsregnskap knyttet til spillemiddelfinansiering 

 Bekreftelse vedr. regnskap for boligsosialt arbeid 

 Bekreftelse overfor NAV 

 Bekreftelse vedr. regnskap for den kulturelle skolesekkenRevisjonsuttalelse – 
Den kulturelle spaserstokken 

 Bekreftelse overfor Husbanken 

 Bekreftelse på korrekt grunnlag knyttet til merverdiavgiftkompensasjon gjøres 
løpende gjennom hele året, med seks separate innsendelser via Altinn. 

 Attestasjon pasientregnskap (Årlig beretning pluss en ved hvert dødsfall) 

 Bekrefte rapport om antallet personer i Vestby med psykisk utviklingshemming 
 

 Attestasjoner BUF-etat vedr. refusjon mindreårige asylsøkere. 
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Revisjonstjenester for Vestby kommune og Frogn kommune Vedlegg A 

 
2.2.3  Frister for attestasjonsoppgaver. 
 
Når avtale om revisjonstjeneste er inngått, skal revisor straks ta kontakt med Vestby 
kommune og Frogn kommune og gjøre avtale om frister for attestasjonsoppgavene. 
Overskridelse av tidsfrister fastsatt av statlige myndigheter kan føre til bortfall av 
tilskuddsmidler. Kommunen forbeholder seg rett til å gjøre gjeldende 
erstatningsansvar, dersom fristoversittelse skyldes revisor. 
 

2.3  Pristilbud 

Vi ber om et tilbud om fast pris pr. år for disse tjenestene. D Det skal oppgis en årlig 
og samlet  fastpris for regnskapsrevisjon jf. Pkt 2.1 og  attestasjonsoppgaver m.v., jf. 
pkt 2.2. Denne føres inn i vedlegg D.  

 

 

3.0  Opplæring 

 
Revisor skal for hver av de to kommunene legge fram forslag om, og holde kurs for 
kontrollutvalgets medlemmer og/eller for medarbeidere i kommuneadministrasjonen. 
Temaer skal avtales for hver gang. Omfanget skal regnes til to kursdager pr. 
regnskapsår. 

Prisen for dette skal bakes inn i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

 

4.0 Rapportering og kommunikasjon med kontrollutvalget 

 
Plan for utførelse av revisjonsarbeidet med fokusområder skal forelegges 
kontrollutvalget ved starten av hvert revisjonsår. I tillegg skal revisor årlig utarbeide 
en halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret for kommunene som stiles til 
kontrollutvalgene.  Rapportene skal beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og 
hvordan de er utført.  
Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

5.0 Møter 

 
Revisor skal delta på møter med økonomiavdelingen for informasjon om, og drøftelse 
av aktuelle problemstillinger. Møtene finner sted 4 ganger pr. år og inntil 2 timer pr. 
gang.  

Revisor skal normalt møte fast i kontrollutvalget. Kontrollutvalgene i Frogn og Vestby 
avholder årlig ca 8 møter hver på kveldstid. 
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Revisjonstjenester for Vestby kommune og Frogn kommune Vedlegg A 

Tilbudet må også legge til grunn at det er behov for løpende kontakt mellom revisor 
og kontrollutvalgenes sekretariat. 
Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

 

6.0  Revisjon av andre virksomheter  

 Organisasjoner, legater og selskap, jf. oversikten nedenfor som er ment som en 
eksempeloversikt,  velger selv sin revisor, men vi ønsker et tilbud på timepris som 
eventuelt kan benyttes av disse virksomhetene. Tilbudet føres inn i vedlegg D.  

 
Disse prisene inngår imidlertid ikke i evaluering av priskriteriet, og de aktuelle 
rettssubjekter står fritt til å benytte seg av dette tilbudet. 
 

Eksempeloversikt: 

Vestby: 

Den norske kirke  v/Vestby kirkelige fellesråd.  Virksomheten hadde i 2013 brutto 
driftsutgifter på ca 8 mill. kr. og 596 hovedboksbilag.  

Søndre Follo Renseanlegg IKS hadde i 2013 brutto driftsutgifter på kr 10,6 mill. 
kroner og ca 1500 hovedboksbilag.  

Anna og Hans Pettersen og Karen Sundby’s minnefond  

Foged Alfred Nærups legat 

 

Frogn: 

 
Den norske kirke  v/Frogn kirkelige fellesråd.  Virksomheten hadde i 2013 brutto 
driftsutgifter på 7,3 mill. kr. og 460 fakturaposteringer i hovedbok. 

Søndre Follo Brannvesen  hadde i 2013 brutto driftsutgifter på kr 42,9 mill. kroner. 
Antallet posterte fakturaer var 1008. 

Aagot Marit og Alf Kristiansens  legat 

Adolf Gulliksens legat Frogn 

Adolf Gulliksens legat Oslo 

    Menighetsrådet 

 
7.0  Rettledning og bistand 
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Revisjonstjenester for Vestby kommune og Frogn kommune Vedlegg A 

Revisor skal svare på enkle spørsmål fra kommunen. Spørsmål som vil kreve et 
timeforbruk på 30 minutter eller mer pr. spørsmål, skal faktureres etter gjeldende 
timepriser.  Timepris skal  oppgis, jf vedlegg D.  

 

8.0 Arbeidsspråk 

Arbeidsspråket skal være norsk muntlig og skriftlig. 

 

9.0  Kontor    

Ved besøk fra revisor, skal kommunen stille egnede kontorplasser til disposisjon 
Arbeidsplassene vil blant annet være utstyrt med PC med tilgang til kommunenes 
aktuelle datasystem. Tilsvarende vil revisor bli gitt online-mulighet til kommunenes 
aktuelle datasystemer..  

10.0  Reisekostnader 
 
Kostnader for reisetid og reisekostnader skal inngå i fastprisen.  
 
11. 0 Prissamarbeid 
Det forutsettes at tilbyderne ikke bedriver prissamarbeid, eller på annen måte bryter 
norsk lovgivning og konkurranseforutsetningene.  
 
12.0   Kontrakt   

Arbeidet skal utføres i samsvar med de vedlagte kontraktsvilkår. 
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Fra: Jo-Ragnar Finserås <JO-RAGNAR.FINSERAS@FROGN.KOMMUNE.NO> 
Sendt: 13. november 2017 15:27
Til: Lene Lilleheier
Kopi: Annett Eliassen
Emne: Uttalelse regnskapsrevisor KPMG

Hei 
Frogn kommunes uttalelse er som følger (lik fjorårets uttalelse): 
«Frogn kommune er godt fornøyd med KPMG som regnskapsrevisor både i forhold til godt og smidig 
samarbeid, effektiv jobbutførelse, relevante anbefalinger og lettfattelige, helhetlige og oversiktlige 
tilbakemeldinger. KPMG har gjennomgående god kompetanse og tilbyr spisskompetanse når det er 
behov for dette.» 

Med vennlig hilsen 

Jo Ragnar Finserås 
Enhetsleder Økonomi, digitalisering og IKT 

Besøksadresse:  Rådhusveien 6 Drøbak   Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak 
Tlf. 64 90 60 00 | Dir. 64 90 60 50 | Mob. 415 31 305 | jo-ragnar.finseras@frogn.kommune.no
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 38/17 Orienteringssaker

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00271-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato: 27.11.2017 
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 

VEDLEGG: 

1) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 9. oktober 2017

2) Tertialrapport nr. 2 2017

3) Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig 
rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Frogn. 

4) Aktivitetsplan – november 2017

Ås, 20. november 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Arkiv---Tilsynskalender/Tilsyn-med-kommunale-tjenester-til-personer/
https://www.frogn.kommune.no/enheter/okonomi/tertialrapporter/
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Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no  

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 09.10.2017 kl. 14:00 
Sted: Kommunestyresalen "Fraunar" 
  
  

 
 
 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Knut Erik Robertsen (A), Øyvind Solli (H), Tom Lennart Pedersen (PP), Helge G. 
Simonsen (V) 
 
 
Forfall: Eva Jorun Bækken Haugen (H), Bjørn M Birkeland (H) (innkalt vara) 
 
 
Fra revisjonen møtte:  
Rune Johansen, regnskapsrevisor KPMG 
 
 
Møtesekretær: 
  Lene H. Lilleheier (FIKS) 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 12.10.2017 
 
 
 
Knut Erik Robertsen/s./ 
Leder 

Øyvind Solli/s./ 
nestleder 
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

25/17 16/00165-11 Rådmannens foreløpige rapport - Oppfølging av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om 
PP-tjenesten i Frogn 

3 

26/17 17/00137-13 Barnevern - Rådmannens svar på utvalgets 
spørsmål - oppdatert notat 

4 

27/17 17/00261-1 Invitasjon til samarbeid om forvaltningsrevisjon av 
Follo landbrukskontor 

5 

28/17 17/00263-1 Faglig forum 2017 6 

29/17 17/00262-1 Orienteringssaker 6 

Eventuelt 
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Frogn KU-25/17 
Rådmannens foreløpige rapport - Oppfølging av anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om PP-tjenesten i Frogn 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens foreløpige rapport om oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om PP-tjenesten til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 09.10.2017: 
 
Knut Erik Robertsen fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Kontrollutvalget ser frem til rådmannens endelige rapport med konkrete resultater fra 
oppfølgingen av anbefalingspunktene.  
 
Votering: Innstillingen med tillegg av forslaget fra Robertsen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.10.2017: 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens foreløpige rapport om oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om PP-tjenesten til orientering. 

 
2. Kontrollutvalget ser frem til rådmannens endelige rapport med konkrete 

resultater fra oppfølgingen av anbefalingspunktene.  
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Frogn KU-26/17 
Barnevern - Rådmannens svar på utvalgets spørsmål - oppdatert 
notat 
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens oppdaterte notat om kommunens barnevern 
til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny redegjørelse om kommunens 
barnevernstjeneste innen utgangen av første halvår 2018. 

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 09.10.2017: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.10.2017: 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens oppdaterte notat om kommunens barnevern 
til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny redegjørelse om kommunens 
barnevernstjeneste innen utgangen av første halvår 2018. 
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Frogn KU-27/17 
Invitasjon til samarbeid om forvaltningsrevisjon av Follo 
landbrukskontor 
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget takker ja til invitasjonen fra Ås kontrollutvalg om å delta i 
prosjektet - Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. 
 

2. Forslag til endelig godkjenning av kostnadene ved prosjektet legges fram for 
utvalget når dette er klart.  
 

3. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om formål og problemstillinger for 
prosjektet.  

 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 09.10.2017: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.10.2017: 

1. Kontrollutvalget takker ja til invitasjonen fra Ås kontrollutvalg om å delta i 
prosjektet - Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. 
 

2. Forslag til endelig godkjenning av kostnadene ved prosjektet legges fram for 
utvalget når dette er klart.  
 

3. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om formål og problemstillinger for 
prosjektet.  
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Frogn KU-28/17 
Faglig forum 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets medlemmer deltar på faglig forum 26. oktober. Forfall meldes 
sekretæren. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 09.10.2017: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.10.2017: 
 
Kontrollutvalgets medlemmer deltar på faglig forum 26. oktober. Forfall meldes 
sekretæren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frogn KU-29/17 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 09.10.2017: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.10.2017: 
Sakene tas til orientering. 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE 

 AKTIVITETSPLAN per november 2017  
 

 
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 
fortløpende.  KPMG står for regnskapsrevisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. 
Dokumentfristen til FIKS er 14 dager før møtet.  
 
Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 

 

februar FIKS KU 4/17 KS 53/17 

2 

 

3 

Aktivitetsplan  
 

Utvalgets strateginotat  

Februar  
 
Fornyes årlig 

FIKS 
 
FIKS 

 
 
 

Rullerende 
 

KU 14/17 
 

4 

 

 

Møteplan 

  
FIKS 

 
6. februar                 28. august 
19. april                    9. oktober  
8. mai                      26. oktober (Faglig forum) 
29. mai 
12. juni                    27. november 

 

5 Uttalelse om kommunens årsregnskap 2016  15. april  FIKS  KU 12/17 

6 Tertialrapporter:     
 1.Tertialrapport jan-april 2017 - orienteringssak Mai  Kommunen  KU 29/17 
 2. Tertialrapport mai-aug. 2017 orienteringssak Okt.  Kommunen KU 27.11.2017  

7 Rapporter fra revisjonen:     
 30.04.17 (perioden  01.05.16 – 30.04.17) Mai  KPMG  KU 13/17 

  31.10.17 (perioden  01.05.17 – 31.10.17) Nov  KPMG KU 27.11.2017  
 Revisjonsplan 2017 August  KPMG  KU 22/17 

8.  Plan forvaltningsrevisjon  2017 - 2020 2016 FIKS   KU 27/16, KS 151/16 
9.  Forvaltningrevisjon 2016: 2016 FIKS   



38/17 Orienteringssaker - 17/00271-1 Orienteringssaker : FrognAktivitetsplan 2017

   

Aktivitetsplan 2017 
Ajourført 20.11.2017 

2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

 PPT 1.11.2016 BDO KU 32/16 KS 50/17 
 Oppfølging av politiske vedtak 1.11.2016 BDO  KU 33/16 KS 51/17 

10. Forvaltningsrevisjon 2017: Des. 2017 FIKS KU 10/17 (vedtatt mål og problemstillinger)  
 Etikk og habilitet   KU 20/17 (vedtatt prosjektplan)  
 IKT – Sikkerhet og drift   KU 19/17 (vedtatt prosjektplan)  

11. Oppfølging av tidligere prosjekter: Rådm.  
Svarfrist: 

FIKS   

 Rapporter 
 
Samhandlingsreformen 
 
 
 
Beredskap 
 
Selvkost, avgift og gebyrer (punkt 3 og 4) fra 2010 
 
Barnevern 
 
PPT 
 
 
«Saksbehandlersaken» 

 
 
22.3.15 og 
22.9.15 
 
 
31.12.16 
 
29.2.2016 
 
7.6.2016 
 
3.10.2017 og 
3.4.2018 
 
19.6.2018 

 
 
FIKS 
 
 
 
FIKS 
 
 
 
FIKS 
 
FIKS 
 
 
FIKS 

 
 
KU 27/15 og KU 36/16 
 
 
 
KU 16/16 og KU 35/16  
 
purret 
 
KU 1/17 
 
KU 25/17 

 
 

KS 49/17 
 
 
 

KS 48/17 
 
 
 

KS 52/17 
 
 
 
 
 

12.  Overordnet analyse og plan selskapskontroll 

2017-2020 

2016 FIKS   KU 26/16 
KS 136/16 

13. Andre kontrolloppgaver     
      
 «Saksbehandlersaken»  September FIKS  KS 101/17 
 Kommunens tilbud til hørselshemmede  FIKS  KU 2/17 
 Henvendelse – klage på saksbehandling (Furuveien)  FIKS  KU 8/17 
 Arbeidsmiljø og Turnover  FIKS  KU 9/17 



38/17 Orienteringssaker - 17/00271-1 Orienteringssaker : FrognAktivitetsplan 2017

   

Aktivitetsplan 2017 
Ajourført 20.11.2017 

3 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Barnevern - ressurser til å følge opp oppgavene Mai/juni FIKS KU 18/17, KU 26/17 – juni 2018  
 Mannskapsbrakka på Kopås November  Rådmann Sak behandles i KU 27.11.17  
 Byggesaksbehandlingen i kommunen November  Rådmann Sak behandles i KU 27.11.17  
 Digitalisering av kommunens tjenester November Rådmann Sak behandles i KU 27.11.17  
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