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OM BYGGEPROGRAMMET  
 

Byggeprogrammet redegjør for Gjerdrum kommunes krav til ytelser samt krav til 
byggverk og uteområder.  

 

Byggeprogrammet består av: 

Funksjonsprogrammet 

Kapittel 0 - Innledning er informasjon om bakgrunnen og forutsetningene for prosjektet, 
           dagens situasjon. Det omfatter ikke krav til byggeprosjektet. 

Kapittel 1 - omhandler tverrfaglige krav og føringer. 

Kapitlene 2-8 - omhandler krav ut over romnivå rettet mot de respektive fagområder.  
For kapitlene 2-7 er nummereringen ikke nødvendigvis fortløpende, men           
følger NS 3451:2009 Bygningsdelstabellen.  

 

Romprogrammet 

Romprogrammet er listet i kap. 1.1 i Funksjonsprogrammet. 

Romprogrammet omfatter alle programmerte rom i prosjektet med anslått areal.  

Funksjoner som ikke medregnes i programmert areal (tekniske rom og 
kommunikasjonsarealer), kan være omtalt i romprogrammet, men da uten areal. 

Romfunksjonsprogram (RFP) 

Romfunksjonsprogram (RFP) omfatter krav på romnivå.  

Vedlegg til byggeprogrammet 

Se vedleggsliste bakerst i byggeprogrammet. 
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ANSVARLIG FOR UTARBEIDELSE AV 

BYGGEPROGRAMMET 

 

Prosjekteier: Gjerdum kommune 
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0 INNLEDNING 

0.1 Prosjektets mål 

0.1.1 Samfunnsmål 

En sosial og inkluderende arena som tilrettelegger for barn og unges vekst, utvikling og 
mestring, både på et fysisk og et psykososialt plan, gjennom velferdstjenester, 
møteplasser, treningsfasiliteter og servering. 

0.1.2 Effektmål 

10% økning i antall trenende i idrettsdelen pr. dag innen 2 år etter innflytting. Høy bruk 
og sambruk av bygget gjennom døgnet. 

0.1.3 Resultatmål 

0.1.4 Miljømål 

Prosjektet skal dokumentere en reduksjon i klimagassutslipp på minimum 30 % samlet 
for byggeprosjektet beregnet i forhold til et referansebygg på nivå med gjeldene TEK. Det 
skal utarbeides alternativsvurderinger ved valg av løsninger. 

Redusere ressursbruk og unngå miljøgifter 

For å ivareta substitusjonsplikten skal prosjektet dokumentere hvilke produkter 
prosjektet har valgt bort. 

Prosjektet skal begrense miljøpåvirkningen som følge av ressursbruk. 

0.2 Om prosjektet 

0.2.1 Generelt 

Ny flerbrukshall for Gjerdrum kommune i eksisterende Gjerdrum Idrettspark. 

Nybygg omfatter følgende: 

• Flerbrukshall 

• Spesialhaller. 

• Sosiale fellesareal 

• Kontorarbeidsplasser 

Programmert areal: ca. 4 350 m2 (inkl. tekn. areal). 

0.2.2 Oppdraget 

Med hjemmel i kommunalt vedtak. 

0.2.3 Bruker og brukers virksomhet 

Brukere er idrettsorganisasjoner og lag i Gjerdrum kommune. 

Bygget skal også ivareta brukere utenfor idrettsorganisasjoner og lag. 

0.2.4 Programmeringsarbeidet 
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Oppstart byggeprogramarbeid desember 2017. 

Det er avholdt seks brukermøter i perioden desember 2017 - april 2018. 

Lerche arkitekter har utarbeidet rom- og funksjonsprogram og byggeprogram. 

0.2.5 Prosjektets gjennomføringsmodell 

Ikke avklart. 

0.2.6 Lokalisering 

Prosjektområdet ligger sentralt plassert i Gjerdrum kommune på Oppvekstjordet i Ask. 

Flyfoto av eksisterende idrettsanlegg 

0.2.8 Eksisterende bygningsmasse 

0.2.9 Uteområdet 

0.2.10 Klima 

Ingen kjente opplysninger om særskilte klimaforhold som har påvirkning på prosjektet. 

Det vises her til klimaregistreringer for middeltemperatur, solforhold, nedbør- og 
snømengder. 

0.2.11 Grunnforhold 

Se kap. 2.1 "Grunn og fundamenter". Det refereres her til stedlige grunnforhold. 

0.2.12 Ledningsnett og kabelføringer 

Det refereres til aktuelle VA- og kabelkart for området. 

0.2.13 Regulering 
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Gjeldende Kommuneplan for eksisterende idrettsanlegg 

     Utsnitt av gjeldende kommune- og reguleringsplan for eksisterende idrettsanlegg 

0.2.14 Vernestatus 

Det er ingen registrerte kulturminner på eiendommen. 
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1 OVERORDNEDE KRAV OG FØRINGER, 

TVERRFAGLIGE TEMA 

1.1 Generelt 

1.1.1 Prosjektavgrensing 

Prosjektavgrensing er beskrevet innledningsvis i kap. 7.0 "Utendørs, generelt". 
Overordnede føringer: 

• Byggverket med tilhørende utendørsanlegg skal tilfredsstille alle gjeldende 
lover og forskrifter, samt de krav som fremgår av gjeldende TEK. 
Anbefalinger i veileder for gjeldende TEK skal følges med mindre annet er 
avtalt. 

• Byggverket med tilhørende utendørsanlegg skal tilfredsstille relevante 
norske standarder, allment aksepterte normer inkl. våtromsnormen, 
tekniske håndbøker og fagdatablader. 

• Veiledere fra Kulturdepartementet skal som et minimum legges til grunn for 
prosjektering og utførelse av idrettsdelen, der ikke annet er beskrevet: 
Idrettshaller. Planlegging og bygg (V-0989B), Klatreanlegg - planlegging, 
bygging og drift (V-0974B), Universell utforming av idretts- og 
nærmiljøanlegg (V0511 B), Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet – 2016 (V-0732). 

• Universell utforming vektlegges, og skal være integrert i et helhetlig design. 
Det legges vekt på god horisontal og vertikal kommunikasjon, at sentrale 
funksjoner samles og er tilgjengelig for alle brukere. Universell utforming 
skal gjenspeiles i planløsning, arkitektonisk utforming/uttrykk og 
materialbruk. Bygget skal eksponere gode, innovative og nyskapende 
løsninger for universell utforming på alle plan, og være et forbilde og 
eksempel for andre prosjekter og i den videre utvikling av Gjerdrum 
idrettsanlegg. 

• Syklister prioriteres. Det skal etableres sykkelparkering nær bygget. 
Nyskapende og innovative løsninger som gjør sykkelparkeringsanlegget 
attraktivt for brukerne etterspørres. Det etableres ingen generell 
bilparkering utover uu-parkering og nødvendige plasser for drift. 

• Sambruk, flere brukere 

• Byggverket med tilhørende utendørsanlegg, tekniske rom og installasjoner, 
sluk og sjakter skal tilrettelegges for optimal drift, enkel inspeksjon, enkelt 
renhold og effektivt vedlikehold. 

• Alle konstruksjoner, materialer og bygningsdeler skal være tilstrekkelig 
robuste til å tåle de belastninger de blir utsatt for ved tiltenkt bruk, og gis en 
utforming og overflatebehandling som sikrer mot støv og lekkasjer. 

• Farge- og materialvalg skal gjøres i samarbeid med byggherre og bruker. 

• Se kap 1.10 "Miljø" for miljømål og -krav for materialer og energi.  
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1.2 Romprogram 

1.2.1 Programmert areal 

Romprogrammet synliggjør det totale behovet til flerbrukshallen. 

Tekniske rom er lagt inn i romprogrammet uten spesifisert areal eller antall da dette er 
avhengig av løsning. Kommunikasjonsareal (korridorer, trapper m.m.) er ikke spesifisert i 
romprogrammet. 

Romprogrammet er dimensjonert for: 

• Antall brukere: …… 

• Antall ansatte: ……. 

• Antall som trener daglig: ……….. 

Rom- og funksjonsprogrammet er basert på følgende forutsetninger: 

• Omfattende sambruk av arealer blant idrettslag og andre 
organisasjoner. 

• En del av arealet skal benyttes som spesialsaler. 

• Sosiale soner og kafe / kiosk /servering 

• Arbeidsplasser for brukere og drift 

• Klubblokaler og møterom for brukere 

Bruttoareal 

Forholdet mellom programmert areal og bruttoareal er avhengig av byggets geometri / 
utforming.  
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Navn: Antall: Prog. areal: Sum: 

Sum   4 201 

01 - Idrettshall 25  3315 
Flerbrukshall 2 1125 2250 
Garderober inkl. dusj WC 8 45 360 

Lærer / trener / dommer garderobe inkl. dusj wc 5 10 50 

Barfotgang oppvarmingsareal 2 50 100 

Tribune (250 pers a 0,8m2) 1 200 200 

Publikumstoaletter inkl. uu-wc 2 15 30 

Klatrehall 1 200 200 

Fotballgarderober inkl. dusj wc 2 45 90 

Grovinngang fotball  1 20 20 

Utetoalett inkl. uu-wc fotball 1 15 15 

 

02 - Lagerareal 
 

8 

  

250 
Lager fotball 1 50 50 
Lager klatring / idrettskolen 1 20 20 

Lager kampsport 1 40 40 

Lager innebandy 1 20 20 

Lager håndball 1 30 30 

Lager skoler 2 30 60 

Stollager / hallager 1 30 30 

 

03 - Spesialsaler 
 

3 

  

280 
Styrkerom 1 60 60 
Lite spinningrom (del av aktivitetsrom) 1 20 20 
Aktivitetsrom / kampsport 1 200 200 

 

04 - Fellesarealer 
 

10 

  

270 
Vestibyle / tilsynsvakt 1 50 50 
c inkl. uu-wc 1 10 10 

Sosial sone 1 50 50 

Hvilerom / førstehjelp / møte 1 15 15 

Klubbrom / møterom / pauserom / 
turneringskontor 

1 40 40 

Kafekjøkken m / disk 1 20 20 

Serveringsareal 1 50 50 

Utekiosk 1 10 10 

Lager kiosk 1 10 10 

Lager forbruksmateriell 1 15 15 

 

05 - Kontorarbeidsplasser 
 

8 

  

56 
Kontorarbeidsplasser landskap inkl. drift 5 6 30 
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Printer / kopi 1 10 10 

Nærlager m / plass til sikkerhetsskap 1 10 10 

Personaltoalett uu-wc 1 6 6 

 

06 - Driftsareal 
 

2 

  

30 
Renholdsentral 1 15 15 
Driftsareal / lager / utstyr 1 15 15 

 

07 - Tilleggsareal 
 

0 

  

0 
Skytebane 0 240 0 
Garderober inkl. dusj og wc 0 30 0 
Visningsrom / tribune 0 60 0 
    

Utleieareal 0 500 0 

 

08 – Tekniske arealer 
 

0 

  

0 
Teknisk rom 0 150 0 

 

09 – Kaldt areal (ikke medtatt i totalsum) 
 

2 

  

100 
Lager fotball 1 50 50 
Garasje 1 50 50 
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1.3 Funksjonskrav til bygningen som helhet 

1.3.1 Generelt 

Det legges vekt på å signalisere virksomheten utad, både i fasadeutforming, utvendige 
tiltak og tilrettelegging for sosiale og utadrettede aktiviteter på inngangsplanet. 
Virksomheten skal synliggjøres og signalisere verdier som åpenhet, mangfold, kreativitet, 
aktivitet og inkludering. 

• bygget skal ha møteplasser og sosiale soner tilpasset bruken 

• det legges til grunn at bygget gjennom sin utforming og materialbruk 
oppleves transparent og synliggjør aktivitetene i bygget 

• ekstra romhøyde skal ivaretas i sentrale arealer for idrett- og 
fellesfunksjoner 

Fleksible løsninger 

Løsningene må ivareta fleksibilitet og generalitet. 

Åpenhet og aktivitet 

Bygget skal oppleves som en åpen og inkluderende arena, skal bidra til trivsel, og bygge 
kultur blant alle som bruker bygget. Det skal være aktivitet i bygget fra morgen til kveld.  

Fellesarealer 

Fellesfunksjoner for bygningen plasseres med god kontakt til atkomsten slik at: 

• alle hovedfunksjoner i bygget knyttes logisk mot hverandre, gjennom 
lett leselige horisontale og vertikale kommunikasjonslinjer 

• antall innganger reduseres til et minimum av 
kontroll/sikkerhetshensyn 

• sonedeling med adgangskontroller organiseres enkelt og forståelig 

• utforming og materialbruk skal bidra til å gi bygget en klar identitet 
med gode robuste og funksjonelle egenskaper 

• løsningene skal bygge oppunder målsettingen om sambruk, 
samhandling og samarbeid 

Intern kommunikasjon og organisering 

Det skal være enkelt å finne frem i bygget og orientere seg. Lokalene skal være 
oversiktlige, og det interne kommunikasjonsmønsteret naturlig og lesbart, selv uten 
utstrakt bruk av skilting. 

• inngangsplanet skal ha god kontakt til flerbrukshall, spesialsaler og 
fellesarealer. 

• møteplasser og sosiale soner plasseres slik at det etableres gode 
treffpunkter for veiledning, trening og uformell kontakt. 

Sonedeling – sikkerhet 

Det skal kunne sonedeles med ulik grad av adgangskontroll innenfor bygget. Det skilles 
mellom hvilke funksjoner som skal være tilgjengelige og hvilke som skal ha begrenset 
tilgang, også etter byggets ordinære åpningstider. Bygget skal kunne sonedeles med 



Byggeprogram Flerbrukshall Oppvekstjordet 

LERCHE ARKITEKTER AS  Side 14 av 34 

 

begrensning i adgang mellom: 

• sone for fellesarealer 

• sone for idrettsarealer 

• sone for kontorarealer 

 

Idrettsarealene skal ha "soneskille" ved dørene hvor adgang skjer ved hjelp av gyldig 
adgangskort til ønskede treningsfasiliteter. 

Utadrettede fellesfunksjoner legges slik at de enkelt kan skilles fra de arealene som ev. 
skal kunne avlåses eller ha begrenset adgang, fortrinnsvis på atkomstplanet. 

Det skal generelt legges vekt på følgende: 

• god organisering, funksjonalitet, materialbruk og dagslysinnfall 

• integrert og helhetlig universell utforming 

• god kommunikasjon i bygget 

• funksjonelle og fleksible løsninger som kan tilpasses endringer uten 
omfattende ombygging 

• sambruk av arealer 

• rømningsveier, luftmengder m.m. skal dimensjoneres for en eventuell 
høyere personbelastning  

• uformelle møteplasser, serveringssted og en del av arbeidsplassene 
for ansatte skal være åpne 

• bygningen skal tilrettelegges for produksjon av fornybar energi 
(solceller) 

• materialer og utstyr som er miljøvennlig, har stor slitasjemotstand og 
lavt vedlikeholdsbehov 

• bygningsmaterialene skal tilpasses effektive renholdsprosesser 

• rasjonell drift av bygningen med SD-styring og overvåking av 
tekniske funksjoner 

• bevisst plassering av støyproduserende rom 

• skjermet plassering av støyømfintlige rom 

1.3.2 Flerbrukshallen 

Generelt 

Idrettsarealene skal være attraktive og representere et moderne anlegg. 
Aktivitetstilbudene skal gjenspeile aktuelle og fremtidige treningstrender. 

Idrettsdelen skal inneholde: 

• flerbrukshall 

• saler for gruppe- og styrketrening 

• spesialrom for spinning  

• areal for buldring/klatrevegg 
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• lager for utstyr tilknyttet de  

• aktivitetene 

• garderobefasiliteter som skal dekke behovet for alle byggets brukere  

Idrettslokalene bør ha visuell kontakt med omgivelsene, med vestibyleområde og sosiale 
soner i bygget.  Det kan være ønskelig at klatrevegg eksponeres. Det skal være innsyn til 
treningssaler og flerbrukshall. 

Det stilles generelt krav til robuste og slitesterke materialer og overflater tilpasset alle 
aktivitetene i bygget, samt konstruksjoner som hindrer svingninger når mange 
mennesker er i bevegelse samtidig (løping etc.). Det stilles krav til lys, lyd og akustiske 
forhold / støydempende tiltak, samt en god fleksibilitet for enkelt å kunne legge til rette 
for sambruk og raske skift av aktiviteter.  

I styrketreningsarealer og kampsportsal skal det ev. etableres robust opphengssystem i 
dekke, for trening med ringer, slynger mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde - eksempel opphengssystem 

Ved utforming av idrettsarealene vises det bl.a. til Kulturdepartementets veileder 

«Flerbrukshaller-Planlegging, bygging, drift og vedlikehold» samt «Målbok for 
idrettsanlegg». 

Administrasjon / drift 

Idrettsbygget skal ha fem kontorarbeidsplasser for idrettslaget / drift. 

Idrettshall 

Idrettshallen skal være en flerbrukshall egnet for gruppetimer, basket, innebandy, 
badminton, undervisning, drama, og events. Bruk til undervisning og andre events 
medfører krav om skjerpede akustikkrav. Flerbrukshallene skal målene 25 x 45m. Hallen 
kan legges til første etasje, med dagslysinnslipp og mulighet for innsyn i fra gateplan og 
vestibyleareal. 

Hallen skal kunne deles opp i to deler ved hjelp av en senkbar delevegg, som skal dempe 
lyd og innsyn. Hver av de to delhallene skal igjen underdeles i to mindre haller med 
delevegg slik at det til sammen kan bli fire mindre haller. Det må derfor legges til rette for 
rømning for to rømningsveier fra hver delhall. Det forventes tøff bruk, og materialer og 
overflater må være robuste og tilpasset dette. 

I tilknytning til hallen skal det plasseres fire lagerrom for lagring av utstyr til hallen. 

Oppvarmingsareal 
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Barfotgang skal benyttes som oppvarmingsareal for aktivitetene i hallen. 

Klatrevegg 

Det skal etableres klatre- / buldrevegg i forbindelse med flerbrukshall som en del av 
denne. Det settes opp en skillevegg mellom håndballbane og klatreområdet slik at det blir 
to klatrevegger innenfor klatrearealet. Klatrevegg / areal skal kunne brukes uavhengig av 
annen pågående bruk i selve flerbrukshallen. 

Spesialsaler 

Saler for kondisjonstrening og gruppetrening eksempelvis aerobic, pilates, yoga og 
kampsport.  

Aktivitetsrom 

Rommet må være tilgjengelig for individuell bruk i hele åpningstiden. Arealet kan være 
underdelt i flere soner. Utstyr må ikke plasseres på rekke, men kan samles i 
soner/grupperinger. Det er ønskelig at rommet eksponeres mot fellesrom og ev. fasade. 

Salen kan også benyttes til organiserte gruppetimer eller organiserte danseklasser. I 
tillegg brukes det til egentrening utenom gruppetimer. Salen skal legges til rette for flere 
brukergrupper med ulike aktiviteter, behov og krav. For enkelte gruppetimer vil det være 
behov for mye lys og lave temperaturer (aktiv høyintensitet), mens det i andre timer vil 
være behov for høyere temperaturer og dempet belysning (rolig lavintensitet). 
Instruktøren står vanligvis foran speildekket vegg, henvendt mot deltakerne, mens 
deltakerne er spredt utover salen. Instruktøren må være godt synlig for alle. 

Kampsportrom 

Rommet vil ha stor variasjon i bruk. Det skal være god takhøyde for oppfesting av utstyr 
samt mulighet for å bruke pinner/tresverd mm. som enkelte kampsporter benytter.  

Spinning 

Det kan være ønskelig at spinning eksponeres mot fellesarealer. Spinningområdet brukes 
primært til organiserte spinningtimer, alternativt egentrening ved bruk av virtuelle 
instruktører. Aktiviteten foregår på variabel intensitet med behov for ulike 
lysscenarier/tema/dimming. Instruktøren plasseres mot fasade/vindu. Lerret på hver 
side av instruktøren kan heves og senkes etter behov. 

Styrkerom 

Rommet skal benyttes til trening med både apparater og vekter. Det bør være godt med 
dagslys i deler av arealet. Styrkesalen kan fordeles på flere plan ev. med soner for ulike 
treningsformer, men må ha en god og åpen forbindelse. I areal for styrketrening foregår 
alt fra uttøyning til styrkeløft. Det bør kunne legges til rette for ulik 
lyd/musikk/volum/belysning i ulike soner.  

Fellesarealer 

Fellesfunksjoner for bygget legges med god kontakt til hovedatkomsten slik at 
fellesfunksjoner blir lett tilgjengelige: 

• alle hovedfunksjoner i bygget knyttes logisk mot hverandre, gjennom 
lett leselige horisontale og vertikale kommunikasjonslinjer 

• antall innganger reduseres til et minimum av 
kontroll/sikkerhetshensyn 

• sonedeling med adgangskontroller organiseres enkelt og forståelig 
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• utforming og materialbruk skal bidra til å gi bygget en klar identitet 
med gode robuste og funksjonelle egenskaper 

Inngang 

Inngangspartiet skal gi et positivt førsteinntrykk, og være tydelig markert, både 
logistikkmessig og i fasadeutrykket. Fra en tydelig markert hovedinngang skal det være 
lett å orientere seg til de ulike funksjonene i bygningen.  

Inngangsforholdene ønskes primært delt slik: 

• hovedinngang for brukere og besøkende 

• gode adkomstforhold fra uu-parkering til vestibyle 

• gode adkomstforhold fra sykkelparkering 

• økonomiinngang bør utformes slik at det er enkelt å identifisere 

• egen inngang til klubblokaler / møterom 

Vestibyle 

Vestibylearealet er byggets møteplass, og skal fungere som bindeledd mellom 
aktivitetene. Det skal som vrimleareal fungere sosialt og samlende, og utformes for ulike 
typer aktiviteter. 

Tilsynsvakt 

Tilsynsvakt plasseres i forbindelse med vestibyle / atkomstområde. 

Sosiale soner  

Plasseres sammen med kafe- serveringsarealet som en utvidelse av dette. Skal benyttes 
til uformelle møter og som et treffsted. Utforming og materialbruk skal definere soner og 
bruk. 

Kafe - serveringsareal 

Det skal etableres et serveringssted som skal betjene alle brukere i bygget.  

• serveringsstedet kan ha stor publikumstilstrømning og aktivitet, og 
må legges strategisk plassert i tilknytning til vestibylearealet, godt 
synlig fra hovedinngang 

• serveringsstedet skal utformes slik at det også kan benyttes i 
forbindelse med servering ved ulike former for tilstelninger, 
idrettsarrangement og events. 

• det skal legges til rette for at serveringsstedet kan ha andre 
åpningstider enn øvrige deler av bygget 

• drift av kafe og kiosk organiseres som dugnad mellom ulike 
brukergruppene av bygget 

Arealer for klubbrom 

Areal for ulike funksjoner og frivillige aktiviteter. Arealet skal ha lett atkomst fra 
fellesarealer/vestibyleområdet og inngå som del av serveringsstedet, men også kunne 
avgrenses som eget areal med egen inngang utenfra ved egne arrangementer. 

Lokalet skal fungere som sosial møteplass, som lokale for idrettsrelaterte arrangementer 
og samlinger møter og gjennomgang for idrettsutøvere. Funksjonene lokaliseres nær 
vestibyleområdet, hovedinngang og serveringsstedet, fortrinnsvis samlet ved 
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servicesenteret. 

Garderobe – dusj – toaletter 

Garderobefasilitetene som etableres i forbindelse med idrettsdelen skal fungere som 
felles garderobeanlegg. 

I tillegg etableres fotballgarderobe med grovinngang og «ute toalett» direkte fra 
treningsområde (fotball). 

Det etableres åtte garderober totalt for aktivitetene i hallen. Garderobene skal inneholde 
dusj, og toalett. I tillegg skal det etableres garderober med dusj og toalett for instruktør, 
samt separat uu- toalett med dusjmulighet. Himlingshøyde i garderobeanlegget skal være 
minimum 2,5 m. 

Det stilles krav til robuste og lett vaskbare overflater i garderober, dusjer og toalettrom. 
Garderobene skal ha låsbare garderobeskap/oppbevaringsskap.  

I tilknytning til sosiale soner skal det være avsatt plass til åpne garderober med knagger. 

Toaletter for brukere og beøkende etableres i forbindelse med vestibyleområdet. 

Toalettrommene skal ha vask. Toaletter skal være vegghengte. Overflater skal være lett 
vaskbare. Toalettene skal være separate rom med tette vegger og dører. Det skal være 
tilgjengelig uu-toalett, minimum ett per etasje. 

1.3.3 Drift 

Alle støttefunksjoner knyttet til drift skal dekke nybygget som helhet. 
Garderobefunksjoner og pauseareal knyttet til driftsfunksjonene dekkes av felles 
garderobeanlegg og serveringsstedet. Møterom, kopi og printerrom og lager kan benyttes 
i sambruk med øvrige ansatte. 

Arbeidsplass i landskap. 

Renhold 

Renholdsrom (BK) skal finnes i hver etasje, i tillegg til renholdssentral med plass for 
moppevaskemaskiner og annet renholdsutstyr, samt arbeidsstasjon for 
renholdspersonalet. 

Avfallshåndtering 

Avfallsbeholdere, komprimatorer og kontainere med kildesortering og ev. 
kjølekontainere for matavfall, skal plasseres på skjermet areal med god plass til 
nødvendig avfallsbehandling og kildesortering. 

Kildesorteringsstasjoner skal plasseres rundt i bygget, og skal være en integrert del av 
løsningen. Det skal legges vekt på at disse plasseres hensiktsmessig, dekker behovet, og 
ikke er i konflikt med uu, renhold, rømning. 

Lager 

Det skal avsettes nok plass til lagerrom for de aktuelle funksjoner, drift og brukere av 
bygget. Parkering, uteareal. 

1.3.4 Kjøreadkomst 

Det skal være kjøreadkomst frem til hovedinngang med plass for av- og påstigning 

Varelevering og avfallshåndtering 
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Det skal tilrettelegges for en god og trygg kjøreadkomst for varelevering, avfallshenting 
og parkering for anlegget. For varelevering (avfallshenting) skal det være plass for 
lastebiler/varebiler til å stoppe/snu med direkte adkomst til økonomiinngang.  

Sykkelparkering 

Det skal etableres sykkelparkeringsplasser under tak iht. gjeldende 
reguleringsbestemmelser / kommunale forskrifter. Det oppfordres til å undersøke gode 
innovative, attraktive løsninger (som for eksempel sykkelautomat) som kan bidra til at 
sykkelparkeringen benyttes av byggets brukere. I tillegg til hovedsykkelparkering er det 
ønskelig å innpasse sykkelparkering nært inngangsparti på bakkeplanet. 

Tekniske rom 

Areal inngår i brutto-/funksjonsareal-faktor. 

Tekniske rom skal fortrinnsvis plasseres i bygget og ikke på tak, og være lett tilgjengelige. 
Hensyn må tas til ut- og inntransport av utstyr. Det må etableres god og sikker atkomst og 
tilgjengelighet til tekniske rom/installasjoner. 

Areal og volum som avsettes til tekniske rom og teknisk utstyr, rør og kanaler i sjakter og 
over himlinger mv. skal dimensjoneres tilstrekkelig for at vedlikehold, reparasjoner, 
utskiftninger, oppgraderinger, endringer, målinger og renhold skal kunne utføres på en 
enkel og tilfredsstillende måte. 

VVS-tekniske rom skal være utstyrt med utslagsvask og tilstrekkelig antall sluk. 

1.3.5 Utendørs anlegg 

Se kap 1.5 funksjonskrav til uteområdet. 

1.4 Funksjonskrav til enkeltrom 

Se egne rom- og funksjonsskjemaer (RFP-skjema). 

1.5 Funksjonskrav til uteområdet 

Utforming og opparbeidelse av uteområdet skal stå i samsvar med funksjoner i 
bygningen. Det skal benyttes materialer og løsninger som uttrykker kvalitet. Bygget og 
uteareal skal forholde seg på en god måte til tilgrensende områder og bebyggelse. 

Hovedfunksjonene som skal ivaretas utendørs er: 

• gode og hensiktsmessige adkomstforhold fram til bygget og alle 
byggets innganger, sett i sammenheng med øvrige funksjoner på 
området. 

• adkomstforholdene skal være tilrettelagt for fotgjengere, personer 
med nedsatt funksjonsevne, syklister og bilister 

• adkomst for «myke trafikanter» skal vektlegges 

• adkomstplass i forbindelse med hovedinngangen 

• hovedinngangen skal være tydelig markert, både i trafikkbildet rundt 
bygget og i fasaden 

• møteplasser og rom for uteopphold og aktivitet 

• uu-parkering nær hovedinngang 
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• parkeringsplasser for drift 

• sykkelparkering iht. til gjeldende reguleringsbestemmelser / 
kommunale forskrifter. 

• overvannshåndtering / snødepot 

• utebelysning 

• øvrige utendørsarealer 

1.5.1 Parkering 

Det skal etableres parkering for varelevering, driftspersonell og uu-parkering iht. 
gjeldende regulering / kommunale forskrifter. Uu-parkering skal ligge nær 
hovedinngangen og med enkel adkomst til inngang og ev. heis. Taktilmerking ute iht. 
forskriftskrav. 

1.6 Arkitektonisk utforming 

1.6.1 Generelt 

Nybygget skal forholde seg til eksisterende idrettsbygganlegg og omkringliggende 
bebyggelse på en gjennomtenkt og tydelig måte, samtidig som bygget skal formes ut fra 
egne behov. 

Se kap. 0.3.1. "Eksisterende bygningsmasse" og kap 0.3.2 "Uteområdet" for informasjon 
om eksisterende situasjon og uteområdet. 

Gjeldende regulering legges til grunn for prosjektet.  

1.6.2 Uteområde 

Funksjonelle og attraktive utearealer med en karakter som står til anleggets funksjon. 

Det legges vekt på at utearealene skal ha en helhetlig planløsning som ivaretar 
terrengtilpasning, soleksponering, lokalklima, effektiv tomteutnyttelse og samspill 
mellom landskapet og bebyggelsen. Hovedløsninger skal være tilrettelagt for alle 
brukere, slik at spesialløsninger for enkeltgrupper unngås. 

Tydelige og velfungerende adkomstforhold og transporttraséer for gående, syklende og 
kjørende. 

Det skal være enkelt for både studenter, ansatte og besøkende å finne frem og orientere 
seg i forhold til hovedatkomst, innganger, kjøreadkomst, varelevering, og 
sykkelparkering. Dette innebærer at utsiden av bygget og uteanlegg må være oversiktlig, 
og at kommunikasjonsmønsteret skal være naturlig og lesbart selv uten utstrakt bruk av 
skilting. Viktige målpunkt skal markeres gjennom tydelig høyere kvalitet i arkitektonisk 
utforming. Utearealene skal tilrettelegges med fokus på sikkerhet. 

Terrengforming 

Plasseringen av bygget og koteringen rundt skal være gjennomtenkt og velfungerende 
med god tilpassing til tilgrensende eksisterende forhold. Det skal være funksjonelle og 
gode overganger mellom innendørs og utendørs. 

Miljøvennlige og bærekraftige løsninger. 

Det vektlegges at valgte løsninger skal være miljøvennlige og bærekraftige med hensyn til 
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materialbruk, overvannshåndtering/hydrologi, klimapåvirkning og levetid. 

oppbevaring av avfall skal skje innenfor bebyggelsen. 

Overvannshåndtering 

Iht. kommunens retningslinjer. 

1.6.3 Bygning 

Det skal generelt legges vekt på følgende: 

• forholdet til nabobygninger og omgivelser (proporsjoner, størrelser, 
skala, karakter) 

• bygningens orientering, med en utforming som gir lavt varmetap, lavt 
kjølebehov, lavt energibruk og gode lokalklimatiske forhold 

• proporsjoner, komposisjon mhp. tomt og omgivelser, inklusive god 
designmessig utforming av eventuelle tekniske installasjoner på tak 

• bygningens fjernvirkning 

• byggets påvirkning på områdets kvalitet (tilpasning til og respekt for 
eksisterende bebyggelse) 

• et tydelig og åpent inngangsparti 

• et helhetlig design, der universell utforming er integrert i helheten 

• plassering av rom og funksjoner på en måte som gir en effektiv 
soneinndeling og et velfungerende kommunikasjonsmønster for de 
ulike brukergruppene i bygningen 

• et tydelig formspråk som reflekteres i planløsning, masseoppbygging, 
fasadeutforming, material- og fargevalg 

• enkel kommunikasjon og sammenheng i byggets åpne fellesarealer 

• tydelige og effektive kommunikasjonslinjer internt i bruksarealer 

• elastisitet, generalitet, fleksibilitet og tilpasningsmulighet 

• arealeffektivitet 

• helhetlig og funksjonell detaljering, materialvalg og farger i eksteriør 
og interiør 

• robuste og bestandige materialer 

• tilrettelagt for enkel rengjøring og vedlikehold 

• god koordinering mellom byggeprosjekt, brukerutstyrsprosjekt og 
planlagt bruk 

• ivaretakelse av sikkerhet ved bygningsutforming, planløsning, fysiske 
og tekniske tiltak 

• god funksjonalitet og logistikk i forbindelse med daglig drift 

• (gode overganger mellom eksisterende og nytt bygg) Enkelte 
funksjoner som skal fremheves kvalitetsmessig: 

• foajé/inngangsparti 

• hovedkommunikasjon i bygget 
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• fellesarealer og serveringssted 

• treningsarealer 

• sykkelparkering 

• armaturer og lyssetting 

• tverrfaglig gjennomprosjekterte, funksjonelle løsninger som er 
visuelt ryddige og gjennomarbeidede 

• bryterpanel, stikkontakt, termostat og lignende skal samles i et felt, 
være visuelt ryddig, og plasseres slik at det ikke reduserer 
møblerbarheten i rommet 

• EL-kanaler skal plasseres diskret 

• visuelt forstyrrende plassering av utstyr skal unngås, og veggflater 
skal i holdes rene 

1.7 Universell utforming 

Følgende standarder skal legges til grunn: 

• NS 11001 Universell utforming av byggverk 

• NS 11005 Universell utforming av opparbeidete uteområder 

• NS3041:2007 Norsk standard for skilting 

• Universell utforming av byggverk – veifinning 

1.8 Sikkerhet inkl. brann 

1.8.1 Beskyttelse mot utilsiktede uønskede hendelser ("safety") 

Brann 

Slukkeanlegg, brannventilasjon og alarmering behandles under respektive fagkapitler. 

1.8.2 Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger ("security") 

Sonedeling 

Det skal være skall- og sonesikring ved alle inngangsdører og etasjedører, og ev. spesielle 
rom. 

Alle rom for øvrig har "stand-alone"-anlegg (gjelder ikke toaletter). 

1.9 Miljø 

Det skal i det videre arbeid med prosjektet utarbeides en miljøoppfølgingsplan (MOP) for 
prosjektet som angir prosjektets miljømål og krav. Oppfølging av miljømål skal 
implementeres i øvrig miljøstyring for prosjektet.  

1.10 Forvaltning, drift og vedlikehold 

1.10.1 Generelt 
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For rom med stor takhøyde og utvendige fasader skal det tilrettelegges og eventuelt 
etableres tiltak/ installasjoner for å sikre at drifts- og vedlikeholdsoppgaver og renhold 
kan utføres på en sikker og enkel måte. 

Lyskilder skal plasseres hensiktsmessig mhp. vedlikehold. 

1.10.2 Tekniske rom 

Tekniske rom for VVS, EL og IKT skal være lett tilgjengelige, dvs. plassert inne i 
bygningen eller ha adkomst fra innvendige arealer. Det skal tas hensyn til ut- og 
inntransport av utstyr. Drift, vedlikehold og renhold skal kunne utføres på en sikker og 
enkel måte. 

Volum og areal som er avsatt til tekniske rom og annet teknisk utstyr, rør og kanaler i 
sjakter, over himlinger mv. skal være stort nok til at vedlikehold, reparasjoner, 
utskiftninger, målinger og renhold skal kunne utføres på en enkel måte. 

1.10.3 Renholdsrom 

Nødvendige arealer for renholdssentral/moppevaskeri, renholdsrom m.m. må plasseres 
hensiktsmessig. Det skal i utgangspunktet være minimum ett renholdsrom (BK) per 
etasje. 

1.11 Bygg- og brukerutstyr 

Omfang av og krav til byggutstyr og byggpåvirkende brukerutstyr står oppført i de 
enkelte fagkapitlene i funksjonsprogrammodulen, og/eller i RFP. 

1.12 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

Gjerdrum kommune ivaretar oppgavene iht. byggherreforskriften kap. 2. 

1.13 Rigg og drift 

1.13.1 Generelt 

Riggplan skal utarbeides i samarbeid med kommunen og brukere og berørte parter. 

1.13.2 Rent og tørt bygg (RTB) 

Prosjektet skal gjennomgås etter retningslinjene for rent og tørt bygg. 

1.14 Ferdigstillelse, tester, prøvedrift og overtakelse 

Før oppstart av prøvedrift skal det gjennomføres en sluttfase med igangkjøring, 
innregulering og funksjonstester av alle systemer. Da disse er gjennomført skal det 
gjennomføres integrerte tester og fullskalatester før en stabilitets- og ytelsestest over en 
periode på 4 uker. Opplæring av driftspersonale skal gjennomføres i denne perioden. 
Disse aktivitetene skal synligjøres i byggeprosjektets fremdriftsplan. 

1.15 FDV-dokumentasjon 

FDV-dokumentasjonen skal være komplett iht. kommunens retningslinjer og kravene i 
gjeldende TEK med alle funksjonsbeskrivelser, brukerveiledninger, tegninger, 
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dokumentasjon på utstyr/materiell, innreguleringsprotokoller etc. Dokumentasjonen 
skal aktivt benyttes i integrerte tester og fullskalatester samt i opplæringen av 
driftspersonale i sluttfasen. 

 

  



Byggeprogram Flerbrukshall Oppvekstjordet 

LERCHE ARKITEKTER AS  Side 25 av 34 

 

2 BYGNING 

2.0 Generelt 

Det vises også til kap. 1 "Overordnede krav og føringer, tverrfaglige tema". Kfr. RFP for 
ytterligere krav. 

2.0.1 Utforming og materialvalg 

Spesifikke krav til de enkelte bygningsdeler iht. miljø- og energi målene for prosjektet. 

2.0.2 Toleranser 

Generelt legges normalkrav i NS 3420 siste utgave til grunn. Installasjoner eller utstyr 
med spesielle krav til bygningsmessige toleranser skal hensyntas. 

2.0.3 Belastninger 

Ev. spesielle laster må hensyntas i prosjekteringen. 

2.0.4 Bygningsmessige hjelpearbeider 

Alle bygningsmessige hjelpearbeider for tekniske fag skal medtas. 

2.1 Grunn og fundamenter 

2.1.1 Generelt 

Det skal utarbeides en geoteknisk prosjekteringsrapport med beskrivelse av alle 
geotekniske arbeider og forutsetninger. 

Grunnforhold  

Grunnundersøkelser er ikke foretatt foreløpig i prosjektet. Ev. forurensing i grunnen 
avklares nærmere. 

Naboforhold 

Prosjektet skal ta hensyn til de omkringliggende bygninger og konstruksjoner i grunnen 
ved prosjekteringen og utførelse av grunnarbeidene. Byggearbeidene skal gjennomføres 
slik at skader på nabobebyggelser unngås. 

2.1.2 Klargjøring av tomt 

Hovedarbeidene vil bestå av: 

• Opparbeidelse av tomt. 

• Utgraving, masseutskiftning av fyllmasser/forurensede masser ev. 
konstruksjoner i grunnen og tilbakefylling. Alle kostnader knyttet til 
håndtering av forurensede masser skal medtas i tilbudet. 

• Opplasting og bortkjøring av masser. Forurensede masser skal kjøres 
til godkjent deponiplass. Likeså tiltransport og utlegging av tilkjørte 
masser dersom det er behov for masser av høyere kvalitet. 
Oppfyllinger hvor det stilles krav til bæreevne og setninger utføres 
som kvalitetsfylling. 
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• Fundamentering av bygninger og konstruksjoner, samt opparbeiding 
av arealer for kjøreveier, grøntarealer, parkering etc. 

• Overvannshåndtering for området må ivaretas. 

• Ev. sikring av graveskråninger og vannhåndtering i byggefasen skal 
medtas i tilbudet. Konstruksjoner utsatt for jordtrykk må 
dimensjoneres for dette. 

2.1.3 Byggegrop 

Tiltak for å unngå skader på nabobebyggelser, konstruksjoner rundt byggegropa må 
vurderes. Det må redegjøres for håndtering av grunnvann i og etter byggefasen. 

Ved dype utgravinger vil det bli nødvendig å sikre byggegrop med støttekonstruksjoner 
(f.eks. spunt) eller andre sikringsmetoder for å gjennomføre tiltaket. Behov for omfanget 
av støttekonstruksjoner vil være avhengig av løsningene og utgravingsnivåer. 

2.1.4 Grunnforsterkning 

Vurderes i den videre prosjektering. 

2.1.5 Støttekonstruksjoner 

Vurderes i den videre prosjektering. 

2.1.6 Type fundamentering 

Vurderes i den videre prosjektering. 

2.1.7 Drenering 

Vurderes i den videre prosjektering. 

2.2 Bæresystem 

2.2.1 Generelt 

Vurderes i den videre prosjektering. 

Som følge av miljøkravet om klimagassutslipp skal det vurderes å bruke tre og 
lavkarbonbetong i byggets bæresystem. 

Bygningens brannklasse og risikoklasse kan bli bestemmende for konstruksjonsvalget. 

2.2.2 Søyler 

Søyler og andre bærende elementer skal plasseres og utformes slik at ønsket fleksibilitet 
for innredning, møblering o.l. oppnås. Kommunikasjonsveier/linjer skal være fri for 
søyler. Det skal tas spesielt hensyn til tilgjengelighet/uu. 

Det skal også være søylefrihet i undervisningsrom og idrettshaller, jf. funksjonskrav. 

2.2.3 Bjelker 

Se kap. 2.2.2 "Søyler". 

2.2.4 Avstivende konstruksjoner 
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Avstivende konstruksjoner må ikke være slik at de kommer til hinder for funksjonskrav 
om åpenhet, søylefrihet, tilkomster etc. Synlige konstruksjoner skal oppleves som en 
integrert del av prosjektets designmessige utforming og farge- og materialholdning. 

2.2.5 Kledning og overflate 

Det stilles samme krav som i kap. 2.4.6 "Kledning og overflate". 

2.3 Yttervegg 

2.3.1 Generelt 

Ytterveggene skal utformes slik at risikoen for skader, og særlig fuktskader, blir minst 
mulig. Dette skal ha høy prioritet, både under prosjektering og bygging. Eventuelle 
skrånende yttervegger skal prosjekteres og bygges med løsninger og utførelse som for 
krav til tak. 

Yttervegger under bakkenivå må vurderes med hensyn på behovet for drenering og 
vantette løsninger. 

Tetthetsmåling 

Det skal måles lufttetthet i to omganger. Første gang normalt ved "tett bygg"- fase. Andre 
gang ved ferdig bygg. I tillegg til å følge NS-EN 13829 skal det utføres måling ved både 
under- og overtrykk, samt at det skal utføres termografering og leveres rapport med 
representative termogrammer. 

Dersom det gjøres ekstra tettetiltak underveis i målefasen for å oppnå et forventet 
mål/krav skal tiltakene dokumenteres. 

2.3.2 Fasader 

Se kap 1.6.2 "Bygning" og 2.3.5 "Utvendig kledning og overflate" for overordnede 
føringer. 

2.3.3 Glassfasader 

Eventuelle glassfasader skal tilfredsstille kravene til tetthetsklasse 4 etter NS-EN 12207. 
Det skal benyttes et glassfasadesystem som har tilstrekkelig dreneringskapasitet i 
profilene tilpasset slagregnmengden på stedet. 

 

Utvendig fugetetting skal være beskyttet mot UV-stråler, med mindre det kan 
dokumenteres at benyttet produkt er tilpasset bruken. 

2.3.4 Vinduer, dører, porter 

Krav til vinduer: 

 

• Aluminiumsvinduer 

• Karmer i samsvar med vindusutførelsen 

• Innvendige foringer og belistning i samsvar med vindusutførelsen 

• I rom for varig opphold skal minst ett vindu kunne åpnes. 
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Åpningsbart vindu må ikke komme i konflikt med utvendig 
solavskjerming. 

• Utforming og plassering må være slik at vindusvask kan gjøres på en 
rasjonell og trygg måte. Renhold av vinduer skal primært kunne 
utføres fra innsiden. Der renhold ikke kan utføres fra innsiden skal 
det være tilrettelagt og medtatt vindusheis eller enkel tilgang for lift. 

• Ev. solbeskyttelsesglass skal være fargenøytralt og ha størst mulig 
lystransmisjon. 

Krav til dører: 

• Aluminiumsdører  

• Innvendige utforinger og belistning i samsvar med dørutførelsen 

• Alle ytterdører skal ha glassfelt og automatisk åpning med sensor for 
åpningsfunksjon samt adgangskontroll. Låser og sluttstykke skal 
være FG-godkjente og skal velges i samråd med kommunen. Standard 
låssystem, låssylinder, låskasse, beslag m.m. skal være inkludert. 

Krav til inngangspartier: 

• Dørene skal ha automatisk åpning med adgangskontroll, kfr. kap. 
5.4.3 "Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm". 

• Inngangspartier skal ha vindfang. Inngangspartier skal utformes slik 
at tilsmussing både innvendig og utvendig reduseres, kfr. bl.a. 
Byggdetalj 379.243 

«Tilrettelegging for rasjonelt renhold», kap. 43 "Inngangsparti". 

• Inngangspartier, bi-innganger og varemottak skal være overbygget. 

• Inngangsparti skal være overbygget. 

• Port til varemottak skal ha automatisk åpning type isolert rulleport. 

• Både dører og vinduer skal tilfredsstille kravene til lufttetthet klasse 
4 etter NS-EN 1026 / NS-EN 12207, regntetthet klasse 9A etter NS-EN 
1027 / NS-EN 12208 og motstand mot vindlast til klasse C3 etter NS-
EN 12211 / NS-EN 12210. 

2.3.4 Utvendig kledning og overflate 

Ytterveggene skal bestå av materialer som er bestandige og enkle å vedlikeholde. 
Prinsippet om 2- trinns tetting gjelder, herunder krav om at kledningen skal være luftet. 
Dette prinsippet gjelder også for eventuelle glassfasader som isoleres. 

2.3.5 Innvendig overflate 

Det stilles samme krav som i kap 2.4.2 "Ikke-bærende innervegger" og 2.4.6 "Kledning og 
overflate". 

2.3.6 Solavskjerming 

Krav til solavskjermingen: 

2.3.5.1 Solavskjermingen skal være utvendig. 

• Solavskjermingen skal utformes som en del av fasadeuttrykket. 
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• Solavskjermingen skal ha automatisk styring med individuell 
overstyring, se kap. 5.6.3 "Lokal automatisering". 

• Persienner/screen (duk) skal ha styreskinner på begge sider. 

• Solavskjermingen skal være driftssikker, enkel å utbedre og tåle vind 
iht. NS1991. Det skal tas hensyn til tilkomst og rengjøring. 

• Solavskjermingen skal tåle frost og tåle tine/frost-sykluser i 
Trondheimsklima. 

2.3.7 Utstyr og kompletteringer 

Det skal legges opp til bruk av materialer som erfaringsmessig er korrosjonsbestandige 
og har nødvendig styrke for oppgaven. 

Vedr. oppbygning av beslag vises det til byggdetaljblad A 520.415. Beslagsskjøter skal 
dobbelfalses eller skjøtes på likeverdig eller bedre måte. 

2.4 Innervegger 

2.4.1 Bærende innervegger 

All betong skal støvbindes med mindre den er helt forseglet. 

2.4.2 Ikke-bærende innervegger 

Krav til innervegger: 

• Materialkvaliteten i veggene skal vurderes ut fra bruken. 

• Generelt skal vegger/ev. skjørt føres helt opp til dekket. Avslutninger 
mot dekket skal ta hensyn til nedbøyning (teleskopløsning). 

• Kontorskillevegger skal kunne demonteres uten å gjøre inngrep over 
himling, se også kap. 8.2 "Lydisolasjon". 

• Kontorskillevegger skal tåle belastninger fra vegghengte hyller (inntil 
250 kg/lm). 

• Både gulv og vegg i avfallsrom skal tåle spyling. 

• Toaletter skal bygges som adskilte rom med tette vegger og dører. 

• I utsatte rom (korridorer, trapperom, rom for idrett, trening, etc.) skal 
det benyttes robust platemateriale. 

• Alle vegger grupperom, møterom, idretts- og treningsrom, lager m.m. 
skal ha egnede spikerslag for innfesting av hyllesystemer, tavler, 
skjermer, smartboard og annet utstyr fra gulv til himling. 

• Spikerslag skal være av trebasert materiale. I enkelte rom vil det 
kunne være behov for ytterligere forsterkning for oppheng. 

• Utsatt hjørner skal ha utenpåliggende hjørnebeslag i rustfritt stål. 

• Gulvlister skal være av robust materiale som er tilpasset 
gulvbelegget. 

2.4.3 Systemvegger, glassfelt 
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Krav til systemvegger/glassvegger: 

• Generelt skal vegger/ev. skjørt føres helt opp til dekket. Avslutninger 
mot dekket skal ta hensyn til nedbøyning (teleskopløsning). 

• For ev. systemvegger gjelder kravene i 2.4. "Ikke-bærende 
innervegger". 

• Møterom, kontorer, grupperom og enkelte rom i treningsarealene 
skal ha vegg / veggfelt i glass, kfr. RFP. Det skal medtas foliering eller 
annen type skjerming av innsyn på glasset. 

• Systemvegger skal ikke ha eksponerte metallprofiler i fugene. 

2.4.4 Vinduer, dører, foldevegger 

Krav til innvendige dører: 

• Kfr. også kap. 1.8.2 "Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger 
("security")" og "Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm". 

• Alle dører bortsett fra WC-dører skal ha kortleser (stand alone) 
dersom annet ikke er beskrevet. 

• Branndører i kommunikasjonsveier skal kunne stå permanent åpne 
på magnet. 

• Innvendige dører skal være kompaktdører med overflate i 
høytrykkslaminat og med kantlist av hardved/aluminium med 
mindre andre krav (brann, akustikk, sikkerhet m.m.) tilsier noe annet. 

• Dører skal leveres komplett inkl. utforinger, belistning, beslag etc. 
Utforing og belistning skal være tilpasset dørkarm i materiale og 
overflate. Beslag skal være robuste. 

• Dører skal leveres med beslagsvarer for låssystem som skal 
planlegges i samråd med kommunen. 

• Generelt skal det prosjekteres terskler til rom med lyd-/brannkrav. 
Uu-krav skal ivaretas. Der det verken foreligger krav om brann- eller 
lydisolasjon kan terskel sløyfes. Terskelfrie løsninger kan være 
berettiget i arealer med krav til rystelsesfri trilling eller andre 
transportbehov. 

Adgangskontroll: 

• Alle dører inn til ansattes og masterstudenters områder skal ha 
adgangskontroll. 

• Alle dører inn til undervisningsrom og ferdighetsrom / laboratorier 
og operatørrom for disse skal ha adgangskontroll. 

• Alle rom for IKT personell og drift skal ha adgangskontroll. 

• Alle tekniske rom for IKT / AV skal ha adgangskontroll. 

• Alle store grupperom, møterom, kjøkken for serveringsarealer, 
varemottak, lager, garderober, renholdssentral, print- /kopi rom, 
tilsynsvakt og kontorer skal ha adgangskontroll.  

• Alle dører i ytterskall skal ha adgangskontroll.  



Byggeprogram Flerbrukshall Oppvekstjordet 

LERCHE ARKITEKTER AS  Side 31 av 34 

 

 

Fleksible elementvegger/veggskiller skal ha tilfredsstillende akustiske forhold og 
lydegenskaper. 

2.4.5 Skjørt 

Se kap. 2.4.2. "Ikke-bærende innervegger" 

2.4.6 Kledning og overflate 

Følgende krav gjelder: 

• Alle innvendige overflater skal være glatte og samtidig 
renholdsvennlige. 

• I toaletter og dusjrom skal veggene ha keramiske flise 

• Kledning bak og under vask og såpedispenser må tåle vannsprut 
(malt gips er ikke godt nok). 

• Både gulv og vegg i avfallsrom skal tåle spyling. 

• Vegger generelt skal sparkles og males. 

• Innvendige betongflater sandsparkles og males med to strøk til dekk 
er oppnådd. 

Underordnede rom (lager, tekniske rom o.l.) skal bare males. 

2.5 Dekker 

2.5.1 Gulv på grunn 

Gulv på grunn skal utføres som vanntett støp med tilstrekkelig drenasje under platen 
Radon 

Det vises til krav i gjeldende TEK og krav om dokumentasjon av tilfredsstillende 
radonnivå er tilfredsstilt. Måling skal utføres iht. Statens Stråleverns anbefalinger. TE skal 
utbedre konstruksjonene eller gjøre tiltak dersom radonverdiene er over grenseverdi. 

2.5.2 Gulvoverflate 

Følgende krav gjelder: 

• TE må vurdere hvilket gulvbelegg som er mest egnet ut fra bruken. 
Estetikk, levetid, akustikk, renholdsvennlighet, sklisikkerhet og miljø 
skal være en del av vurderingen. 

• Gulvbelegget skal i størst mulig grad legges som hele flater, og vegger 
skal plasseres oppå for fleksibilitet/eventuell senere ombygging. 

• For krav til banebelegg henvises det til klassifisering etter EN 685 
(offentlig, industri osv.). 

• For aktivitetsbaserte arbeidsplasser er akustisk dempende 
gulvbelegg en forutsetning. 

• I toaletter og dusj/våtrom legges keramiske fliser. 

• Både gulv og vegg i avfallsrom skal tåle spyling og ha fall til sluk. 
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• Tekniske rom skal ha vanntett belegg med oppkanter og sluk. 

• Avfallsrom skal ha fall i gulv mot slukrenne pga. spyling. 

• Gulvbelegg i inngangspartier skal være slitesterke og fuktbestandige, 
dessuten sklisikre i tørr og våt tilstand. Se også kap. 2.3 "Vinduer, 
dører, porter" for krav til inngangspartier. 

• I datatekniske rom er det krav til EMC, og egnet gulvbelegg skal 
benyttes. 

Alternative forslag skal legges frem for godkjenning. Kfr. RFP for ytterligere krav. 

2.5.3 Himlinger 

Krav til systemhimlinger: 

• Det skal medtas en forhøyet arkitektonisk kvalitet på himlingen i 
vestibyle, serveringssted og områder i tilknytning til 
hovedkommunikasjonsveier. 

• Systemhimlinger produsert i mineralull skal forsegles på alle kanter. 
Det vil si at kutt for tilpasninger o.l. skal forsegles slik at 
mineralullfibre ikke fritt kan utløses til omgivelsene. 

• Himlingene skal være dimensjonert for tilleggslaster fra f.eks. 
armaturer og ventilasjonsdiffusorer o.l. 

• For aktivitetsbaserte arbeidsplasser er akustisk himling en 
forutsetning 

• Det skal legges opp til og medtas tilstrekkelige 
inspeksjonsmuligheter. 

• Lerreter for bildevisning i undervisningsrom, ferdighetsrom, 
møterom og store grupperom skal integreres i himlinger slik at 
bildeflaten kommer høyest mulig på veggen. 

• I rom med hygienekrav skal det være vaskbar hygienehimling. 

• Alle betongflater, også over himling, skal støvbindes/males. 

• Se kap. 8 "Akustikk" for lydkrav. 

Alternative forslag skal legges frem for kommunen og for godkjenning. Kfr. RFP for 
ytterligere krav. 

2.6 Yttertak 

2.6.1 Generelt 

Krav til yttertak: 

• Taket skal planlegges ut fra anerkjente løsninger hvor konstruksjon 
og takbelegg er tilpasset takfall, klima, konstruksjonsprinsipp (kaldt - 
luftet/varmt) og planlagt funksjon jf. kap. 1.6.1 "Uteområde". 

• Ved planlegging av fall skal det tas hensyn til valgt tekkemateriale og 
forventede deformasjoner i bæresystemet. Taktekking og beskyttelse 
av denne skal velges slik at eventuelle lekkasjer er lette å finne. 
Skrånende yttervegger med eventuelle vinduer skal i prinsipp 
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behandles som om det er en takkonstruksjon. Nødvendig 
installasjoner på og gjennomføringer i takflaten skal legges på 
høydepunkter slik at takavvanningen kan foregå uhindret og slik at 
selve inntekkingen ligger åpen for inspeksjon og vedlikehold. 

• Tak skal ha sikker og enkel adkomst med innvendig trapp. 

• Det skal være tilkomst og inspeksjonsmuligheter til alle sluk. 

• Det skal tilrettelegges for at vedlikehold på tak kan gjøres på en trygg 
og effektiv måte. 

• Dersom taksluk/nedløp går tett må vannet kunne ta en annen vei 
uten å gi fuktproblemer (nødoverløp e.l.). 

• Ev. utendørs sykkelparkering skal være overbygd. 

2.6.2 Taktekning 

Taktekking skal ikke komme i konflikt med planlagt funksjon, se kap. 1.6.1 "Utendørs". 

2.6.3 Glasstak, overlys, takluker 

Ev. glasstak skal inkludere innvendig løsning med føringsskinne samt plattform for 
renhold og vedlikehold. 

2.6.4 Gesimser, takrenner og nedløp 

Det vises til byggdetaljblad A 520.415 for oppbygning av beslag. Beslagsskjøter skal 
dobbelfalses eller skjøtes på likeverdig eller bedre måte. 

2.6.5 Andre deler av yttertak 

Det skal etableres permanente forankringspunkter for fallsikring på alle takflater. 

2.7 Fast inventar 

2.7.1 Generelt 

Det vises til vedlagt liste over bygg- og brukerutstyr (Vedlegg). 

TE skal medta fast utstyr beskrevet i RFP. Der det har vært behov for å stille ytterligere 
krav til fast utstyr er utstyret medtatt i dette kapittelet (kap. 2.7). 

2.7.2 Kjøkkeninnredning 

Det skal medtas fast inventar i: 

• Serveringssted 

• Møteplass/kjøkken 

• Tekjøkken/kaffe - drikkestasjon 

Generelle krav til kjøkken: 

• Alle kjøkkenets komponenter som skrog, skuffer, hengsler etc. skal 
være av god kvalitet, beregnet for langvarig og hard bruk. 

• Materialvalg skal ivareta og muliggjøre enkelt renhold og vedlikehold. 
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• Fronter med kantlist skal være av god og holdbar kvalitet. 

• Foringer og skapsider skal være av samme materiale som frontene. 

• Sokkel skal være av god og holdbar kvalitet. 

• Benkeplater skal ha glatt overflate. 

• Grep skal ha god gripeevne. 

• Det skal være sprutsikring over alle benker. 

2.7.3 Skilt og tavler 

Type skiltsystemer og foliering av glass innvendig skal følge kommunens skiltplan. 

2.8 Trapper, balkonger m.m 

2.8.1 Generelt 

Rekkverk til trapper skal utformes med forhøyet arkitektonisk kvalitet tilpasset 
bygningsmassen og skal være gjennomtegnet for å sikre en funksjonell og god estetisk 
løsning. 

2.9 Spesielt 

2.9.1 Varmeisolering 

Avklares 

2.9.2 Branntekniske forhold 

Avklares 

2.9.3 Tilfluktsrom 

Avklares 

2.9.4 Avfallsrom 

Avklares 


