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1. Bakgrunn for saken 
 
Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU-styret) behandlet sak vedr. vurdering av 
utbyggingsalternativer for Nymannsveien 67 og 69 i flere møter, sist i møte 09.06.2009, 
sak 92/09.En valgte å gå videre med følgende alternativ utbyggingsmulighet for St. 
Johannes barnehage: 
 
 
Rehabilitering og ombygging av bygning som er bestemt vernet, samt riving av en   
bygning og oppføring av nybygg på nåværende tomt for St. Johannes for 3 avd.  
barnehage. 
 
Forprosjekt for nybygg og rehabilitering av St. Johannes barnehage ble godkjent  
i kommunalstyret for miljø og utbygging i møte 27.04.2010, sak 68/10 
Nybygget skal planlegges for lavt energibruk, og minimum tilfredsstille energiklasse B. 
Kostnadsoppstilling etter anbud ble godkjent i møte 05.10.2010, sak 163/10, med en  
prosjektkostnad på kr. 27,2 mill. 
 
Ny 3-avdelingers barnehage skal dekke del av behovet for sentrumsnære  
barnehageplasser på Storhaug. 
 
 

2. Åpning av barnehagen 
 
St. Johannes barnehage ble overtatt og offisielt åpnet den 04.06.2013. 
Innflytting fant sted i løpet av mars/april 2013. 
 
 

3. Fremdrift 
 
Oppstart av prosjektering:   September 2009 
Forprosjekt:     Mars 2010 
Oppstart byggearbeider (Riving)  Januar 2011 
 
 

4. Prosjekteringen 
 
Det ble fattet et vedtak i KBU i juni 2008 om at eksisterende eldre bolighus (ombygd til 
barnhagebruk i -70 årene) skulle tas vares på og så langt som mulig tilbakeføres til 
tidligere utseende. Det var lite dokumentasjon for tidligere utseende, derved ville denne 
bygningen måtte framstå som slik ”den kan ha vært” tilpasset ny bruk.  
Barnehagen er prosjektert ihht TEK07 etter energiklasse B. 
 
I eksisterende bygning er det prosjektert 2 avdelinger. Dette har vært krevende bl.a. pga 
takhøyde og fremføring av tekniske føringer.  
Eksisterende bygning har fått et tilbygg som rommer inngang og trapp. 
 
Kjeller har ikke tilstrekkelig høyde som bruksrom og er benyttet til teknisk og 
lagerlokaler. 
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Nybygg rommer en avdeling + lokaler for personale. Gammelt og nytt knyttes sammen 
via en gangbro. Alle Har dermed tilgang til heis i nybygg. Pga lite uteareal er deler av 
nybygg satt på søyler for å frigjøre arealet under til lekeareal. 
 
Det er valgt en sammenstilling mellom en tilbakeført trevilla og en moderne ny bygning, 
noe som fremhever det karakteristiske ved begge byggene. 
 
Det ble avholdt forhåndskonferanse den 5. januar 2010 
 
Det ble bestemt å søke dispensasjon fra Pbl sin bestemmelse om avstand til nabogrense 
og til reguleringsplanens bestemmelse om maksimal u-grad. ”Byggesakssjefen vil kunne 
akseptere at dispensasjon gis såframt naboen aksepterer redusert avstand til sin tomt og 
barnehagemyndighetene godkjenner utearealet.” Avstand til nabogrense ble siden økt til 
forskriftens min.grense. 
Sammenkoplingen mellom ny og eksisterende bygning ble vurdert som akseptabel av 
Byggesak. 
Byggesak krevde at tilbakeføring/fasade og tilbygg til eksisterende bygning skulle 
prosjekteres i samråd med Byantikvaren. 
I det forelagte konseptet ved forhåndskonferansen, hadde vi også prosjektert inn et 
lekeareal på taket av deler av nybygg med direkte trappeadkomst fra terreng i tillegg til 
heistilgang.  
Denne løsningen måtte senere skrinlegges av økonomiske årsaker. 
 
Rehabiliteringen er en hovedombygging og forskriftens krav gjelder. Det måtte således 
søkes om dispensasjon fra energibestemmelsene idet rehabilitert vegg ikke ville kunne 
tilfredsstille energikravene uten svært omfattende inngrep. 
 
5. Arkitektonisk konsept 

 
Rehabiliteringen  
 
Bygningen har fått sin inngang fra nordvest via nytt gang- og trappehus. Bygningen har 
fått to avdelinger, én i hver etasje.  
 
Alle innvendige vegger og himlinger ble revet.  
Yttertak er utført med tidsriktig tekking med skifer, samt renner og nedløp i zink. 
Bygningen har kaldt loft.  
Bygningens fasade er tilbakeført mht vindusvalg og belistning. 
  
Innvendige vegger er i henhold til lyd- og branntekniske krav. Nye himlinger vil bli 
perforerte gipsplater for demping av støy. 
 
Det er montert foldevegger i hovedrommene i hver etasje for å oppnå større fleksibilitet i 
bruken av lekearealet. 
 
Dekker er forsterket og isoleret for å ivareta brann- og lydtekniske krav. 
 
Alle dører og vinduer er byttet og erstattet med nye med høyverdig klasse med hensyn 
til isolasjonsverdi og funksjonalitet. 
 
Gulv har trinnlyddempende belegg i alle rom bortsett fra våtrom. 
 
Det er nytt inventar; kjøkkener og garderober med nødvendig utstyr. 
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Kjelleren er planlagt for lagring og som del av uterom, da denne har liten høyde og ville 
ikke kunne tilfredsstille lovens krav til brukbarhet og energi. Her er også teknisk rom 
plassert.  
 
Hele barnehagen har nytt, balansert ventilasjonsanlegg. 

 
 

 
Ny bygning erstattet eksisterende brakkebygning. Ny bygning er utformet i moderne 
utseende, som kontrast til eksisterende bygning. Bygningen inneholder én avdeling 
barnehage og personalrom. 
Ny bygning er plassert som forlengelse og i vinkel til eksisterende bygning. Den samlede 
bygningsmassen vil slik ligge i tomtas utkant mot nord og danne et skjermet uteområde 
mot sør. Store deler av 2. etasje krager ut over et overdekt uteområde. 
 
1. etasje inneholder inngang for personal og for barnehagens ene avdeling som ligger i 
ny bygning. Garderober, toalett og et større samlingsrom/fingarderobe ligger i 1. etasje. 
Til 2. etasje leder trapp og heis. I 2. etasje ligger barnehagens ene avdeling; lekerom, 
hvilerom og kjøkken, samt renholdsrom og hele personalavdelingen. 
2. etasje får direkte forbindelse med barnehagens arealer i eksisterende bygning. Her 
legges et lekeareal tilknyttet kjøkken, hvilerom og et stellerom. 
 
Kanaler og annen teknisk framføring er lagt  i grunnen mellom kjeller i eksisterende og 
ny bygning. 
Mellom bygningenes 2. etasjer er forbundet med en gangbro. 
 
Ny bygning er utført med stedsstøpte konstuksjoner i dekker og i vegger rundt 
trapperom.  
 
Yttervegger over terreng er utført som isolerte trestendervegger kledt med trepanel. 
 
Det er trinnlyddempende belegg i alle rom bortsett fra våtrom. 
 
 
Utendørsanlegg er i sin helhet opparbeidet  i forbindelse med ny bygning og rehabilitert 
i forbindelse med eksisterende bygning. 
 
Tomta er 1449 m2, bygde arealer legger beslag på 246 m2. Således vil netto tomt for 
utendørs lek være 1203 m2, noe som er litt under normen i Stavanger kommune. 
 
 

6. Funksjoner 
 
Dimensjonerende størrelse for barnehagen er maks 13 ansatte: barnehagens 
virksomhetsleder og 3 fast ansatte på hver avdeling. Det regnes med at det til enhver tid 
kan være opptil 3 lærlinger eller praktikanter. Barnehagen kan ha opptil 20 barn på hver 
avdeling eller færre, avhengig av fordelingen mellom de over og under 3 år. 
 
 
Barnehagen er planlagt med universell utforming innenfor de rammer som eksisterende 
tomt og bygning gir mulighet for. Dette gjelder for ansatte og barn. 
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I ny bygning er det heis som gir trinnfri adkomst til alle etasjer, vha. gangbro også til 2. 
etasje i bygning som rehabiliteres. 
Det er brukt materialer i bygg og innredninger som gir minimale emisjoner og som i 
minimal grad skal utsette brukere for allergiske reaksjoner. Dette gjelder også planter og 
materialer utomhus. 
 
 
Garderober 
 
Grovgarderobene er utstyrt med tørkeskap for effektiv tørking av ytterklær og 
vaskerenne i stål. 
Toalett i grovgarderobene er lagt slik at de lett kan fungere ”for utebruk”. Ett toalett (i ny 
bygning) utformes som hcwc. 
Fingarderober kan fungere som oppholds-/lekeareal og har direkte adkomst til 
kjøkken/opphold og stellerom. (Stellerom i avdeling i ny bygning blir liggende i 
tilknytning til lekearealet i 2. etasje). 
 
 
 
Hvilerom 
• Hver avdeling har et lekerom spesielt isolert, slik at det kan fungere som et 

hvilerom/stillerom. 
 
Stellerom 
• Standard innredning bestående av wc, areal ved siden for rullestol med sluk i gulv, 

vaskerenne i stål, servant og heve-senke stellebenk med vask. 
 
Lekerom 
• Avdelingenes oppholds-/lekeareal kan deles av, slik at kjøkken og spiseavdeling kan 

fungere som egen del. Hvert hovedoppholdsrom har servant. 
 
Personalrom 
• Personalinngang med ytterklesskap, wc og dusj (dusj i ny bygning) i 1. etasje i ny 

bygning og eksisterende bygning. 
• Personalavdelingen ligger i 2. etasje i ny bygning med nødvendig kontorplasser, 

spise-/oppholdsrom og garderober. 
 
Innredninger 
• Skap er ført opp til himling for å unngå horisontale flater som er vanskelig å rengjøre. 
• Kjøkkener i avdelingene består av benkeskap med hyller og skuffer, komfyr med 

avtrekkshette og oppvaskmaskin, mikrobølgeovn i overskap og et høyt kombiskap 
kjøl/frys. 

 
Belysning/kanaler 
• Det er begrenset bruk av nedhengte lysarmaturer og åpne kanalføringer. Av 

miljømessige hensyn (lyd- og lyskvalitet), har det vært hensiktsmessig med noen 
åpne føringer og nedhengte lysarmaturer som i størst mulig grad er tilgjengelig for 
enkelt renhold, og med overflater som er lette å rengjøre. 

 
Sanitær 
• Utstyr i avdelingene (bortsett fra wc og kjøkkeninnredning) er montert i barnevennlig  

høyde. 
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7. Utomhus 
 

Tomten 

Barnehagen er plassert i Nymansveien 52 i Stavanger kommune. Området er 1449 m2 og 
består i dag av to eksisterende bygg og eksisterende lekearealer utomhus. Tomten heller 
ned mot sørvest og har gode sol forhold. Høydeforskjellen på tomten er ca 3 m. Mot nord 
grenser tomten mot Nymansveien og i vest, øst og sør grenser tomten til private 
eiendommer.  

 

 

Adkomst og parkering:  

Adkomst til barnehagen skjer gjennom inngang fra Nymansveien, her er det også lagt til 
rette for korttidsparkering for levering og henting av barn langs veien, i likhet med 
situasjonen før dette tiltaket.  

Til 1. etasje i eksisterende bygg er det anlagt rampe (tilpasset universell utforming).  

Sykkelparkering er plasseres sentralt i tilknyting til innganger til begge byggene. 

Deponering av søppel er anlagt ved redskapsbod. 

Hovedgrep:  

Utformingen av utomhusarealet har tatt utgangspunkt i et ønske fra bruker som ikke 
ønsket mange plasskrevende lekeapparater som bare kunne benyttes av ett fåtall barn 
samtidig. I stedet har utformingen etterstrevet frie flater som oppmuntrer til rollelek og 
terrengformasjoner med varierende vanskelighetsgrad der de lekeapparater som fins er 
integrert så naturlig som mulig i bevegelsesmønsteret. Lekeområdet i umiddelbar nærhet 
til nybygget ligger som en planert flate på samme nivå som 1. etasje. Her er anlagt 
området med lekeapparater som appellerer til alle barn i barnehagen, benker som også 
kan anvendes til å balansere eller klatre på, et lite felt med krattskog, labyrint, 
klatrevegg, sandkasser, sansesti, små terrengformasjoner i gummibelegg og en 
sykkelløype. Arealet er relativt lite og romdannelser er formet gjennom ulik bruk av 
belegg og avgrensinger i form av vegger, benker, trær og en lav mur som  også fungerer 
som sittekant og gir balansemuligheter.  

For å oppnå en kobling mellom øvre og nedre nivå i terrenget er det anlagt en 
sykkelsløyfe forbi eksisterende bygg på vestsiden, denne kantes av krattskog og små 
terrengformasjoner i gras. Terrenget på tomten var krevende og anbefalt 
stigningsforhold på 1:20 kunne ikke oppnås her.  

Videre er det på østsiden av rehabilitert bygg anlagt en terrassering av terrenget, kantet 
av krattskog og en del større frukttrær. Det er også anlagt en ytterligere sandkasse og et 
ytterligere lekeapparat i denne delen av barnehagen. Tanken har vært at dette område 
med sin variasjon i åpne og mindre romdannelser skal oppmuntre til kreativ lek som 
rollelek og gi fysiske utfordringer som fremmer utviklingen av fysiske ferdigheter. I 
tillegg er det etablert krattskog flere plasser på tomten så en har mulighet å dra seg 
unna for en stunds uforstyrret hvile eller leke mer rolige leker. I tilslutning til 
grasskråningen er det anlagt en større trapp som kan fungere som amfi / sitteplass og 
som tilbyr en lettere adkomst opp og ned for de som ønsker. 
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Topografi: 

Terrenget er krevende med en høydeforskjell på ca 3 m. Disse forholdene gjorde det 
vanskelig at få til fallforhold på alle deler av tomten som tilfredsstiller dagens krav på 
1:20. Likevel ga dette muligheter for variert topografi og for bevegelseslek året rundt. I 
tillegg finnes flate partier med harde flater i asfalt, respektive gummibelegg. 
Gummibelegget også på en del plasser med små terrengformer som er tilpasset de 
minste barna.  

Vegetasjon: 

To store trær ble fjernet for å gi plass til nybygget.   

I tillegg til eksisterende vegetasjon, og som kompensasjon for en del av den vegetasjon 
som måtte fjernes i anleggsfasen, ble det plantet  frukttrær samt en del krattskog og 
gras. Gjennom nyplanting oppstod mange små og varierte romvirkninger og et miljø for 
rollelek samtidlig som krattskogen og gir leskjerming mot vær og vind.  Ved å velge 
robuste planter som tåler en del greinbrekk og raskt reetablerer seg bør total nedsliting 
kunne unngås. Arealer med grasdekke er utført med ferdig gras i en sort som tåler 
slitasje. Det er benyttet varierende beplantning med nyanser i bladverk og farger.  

 

Lek med sand: 

Det er anlagt tre sandkasser for sandlek. 2 finnes på det øverste nivået, nær inngangen 
til nybygget, for de minste barna. Her finnes og en opphøyd sandkasse tilpasset for barn 
i rullestol.  

I samband med krattskogen og grasskråningen på nedre nivået er det plassert en 
sandkasse for de litt større barna som en naturlig del av rolleleken. 

Materialbruk:  

Overflater varierer med gras og busker, asfalt, betong, sand, grus og gummibelegg. 
Tanken har vært å dele utomhusarealet inn i ulike rom med ulike funksjoner. De harde 
flatene fungerer som en kontrast till de ”organiske” materialene som gress, busker og 
trær og fungerer og godt som belegg med tanke på universell utformings- synspunkt 
samt til ballspill og sykling. Merking med bokstaver, tall og mønster i termoplast eller 
veimaling gir ytterligere dimensjoner til bruken av asfaltarealet.  

Universell utforming: 

Utomhusplanen har tilstrebet slakest mulig stigninger i adkomstpartier og i sykkelsløyfe. 

Trapp utomhus skal fungere som alternativ til skråning for barn med astma eller andre 
lettere funksjonshindringer.  

Valg av vegetasjon er tatt ut fra hensyn til allergi  og i forhold til pollen og lukt.  

Kontraster i veimaling / merking i termoplast på mark skal ha både en pedagogisk og 
veiledende funksjon.  

Det er lagt ledelinjer fram til innganger på bygg. 

Opphøyd sandkasse som tilgjengeliggjør sandlek for rullestolsbrukere. 

Gummibelegg og harde flater i asfalt letter tilkomsten for barn med funksjonshhemming 
eller rullestolsbrukere frem til lekeapparatene. 
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Trappetrinn utomhus er markert med stripe på øvre og nedre trinn. 
Der er tilrettelagt trinnfri adkomst ved entré og innganger til de to bygg. 
På grunn av tomtens nivåforskjeller har det ikke vært mulig at legge rampe med fall 1:20 
til nedre nivå. Denne er i stedet utformet som sykkelløype.  
 
Utvendig belysning er plasseret slik at både adkomster og lekearealer oppleves som 
trygge og lett fremkommelige. 
 
 

8. Arealer 
 
 
Tomt:  1449 m2 

 
 
Eksisterende bygning:        326,2 m2 
BRA 
Ny bygning          287,4 m2 
BRA 
Til sammen          613,6 m2 

 
 

9. Brannteknisk konsept 
 

Barnehagen er beregnet med 3 avdelinger med hver seg maks 20 barn. Det er 13 
heltidsansatte ved barnehagen i tillegg kan det være inntil 3 lærlinger/praktikanter. 
Med  sitt bruksareal på 613,6 m2 var det ingen krav til seksjonering, jf. §7-24, 3b. 
 

 

Barnehage er prosjektert som særskilt brannobjekt etter Risikoklasse 3 og 
bygningsbrannklasse 1.  
Kjeller i eksisterende bygning er ikke tatt i bruk som del av barnehagen som arealer for 
varig opphold.  
 
Bærende hovedsystem er i klasse R30, sekundær bærende bygningsdeler og etasjeskiller 
er i klasse R30. 
 
Hver avdeling er én branncelle. 
Rømningsvei gjennom gangbro er utført i ikke brennbare materialer. Trapper er lukket 
som egne brannceller både mot 2. etasje og 1. etasje. 
 

Eksisterende bygning, har brannslange sentralt plassert i 1. etasje og 2. etasje (i 
grovgarderober) som dekker etasjene. 
Nybygg, 1. etasje har en slange plassert sentralt i etasjen. I bygningens 2. etasje er 
plassert en slange i gang i personalavdelingen. 
CO2 apparat er montert i forbindelse med kjøkkener. 
 
Det er installert brannalarmanlegg. 
Utgang fra alle brannceller fører direkte til det fri via to separate utgangsdører, til 
trapperom (i klasse Tr 2) eller til det fri eller dør til gangbro inn til annen bygning. 
Det er port (rømning fra tomta) i gjerde mot Nymansveien i nordøst i tillegg til 
eksisterende i nordvest. 
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Biler for slokking og redning vil ha god atkomst fra utenforliggende Nymansveien. Det er 
ikke krav til kjøreadkomst inn på tomta for brannkjøretøyer. 
Det er flere kummer med vann i veikryss mellom Nymansveien og Øvre Suldalsgate. 
 
 
 
10. VVS-teknisk anlegg 
 

Generelt om VVS-anleggene 

 

Det er etablert nye stikkledninger til begge byggene i eksisterende trasè fra kommunalt  
VA nett i Karlsminnegata. 
 
Det er etablert teknisk rom i kjeller under rehab-bygget. Her er plassert 
ventilasjonsanlegg og varmesentral. Bygget har fått vannbåren varme til  
ventilasjonsaggregat og gulvvarme.  
 
Det er balansert ventilasjonsanlegg for alle arealer. Anlegget er sonedelt slik  
at hvert av byggene kan ventileres hver for seg ved behov.  
 
SD-anlegg for styring og overvåking av de tekniske anleggene som  
også omfatter individuell regulering av romtemperaturen. 
 

Sanitæranlegg 

 
Sanitærutstyr er hvitt porselen og rustfrie  
kummer og vasker. Det er vegghengte toaletter. Det er montert branntromler og  
håndslukkeapparater i hht. forskriftene. 
 

Varmeanlegg 

 
Energiproduksjonen er løst vha. elektrokjel i kombinasjon med væske/vann varmepumpe 
med borehull/energibrønner. Dimensjonerende effektbehov for bygget er beregnet til 40 
kW. Kapasitet på varmepumpen er 20kW. 

 

Transmisjonstapet er forutsatt dekket via vannbåren golvvarme. Forvarming av 
tappevann og ventilasjonsluft er også dekket via varmeanlegget. 

Luftbehandlingsanlegg 

 
Ett ventilasjonsaggregat dekker begge byggene. Maks. luftmengde er  
beregnet til snaut 7.000 m³/h 
 
Begge byggene er ventilert vha. omrøringsventilasjon.  
 
Aggregatet er utstyrt med roterende gjenvinner og varmebatteri for vannbåren  
oppvarming. 
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Systemet er sonedelt slik at man kan stenge av enten nybygg eller eksisterende bygg 
dersom det er behov utenom ordinær driftstid. 
 
Det er kjøkkenhetter for alle kjøkken, komplett med separat avkast over tak  
eller gjennom yttervegg.  
 

Automatisering og SD-anlegg 

 
Det er web-basert sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg) samt automatikk  
med programmerbare regulatorer til de tekniske anleggene. Det er videre  
individuell regulering av romtemperaturen i de fleste rom. 
 
 
Sentralstøvsugeranlegg 
 

Det er komplett sentralstøvsugeranlegg for hvert bygg.  
 
Utvendig VVS 

 

Eksisterende stikkledninger er erstattet med nytt. Nye spill- og overvannsledninger  
er lagt om som separatsystem, og alt spill- og overvann fra begge byggene samt  
uteområdet er ført via disse ledningene til kommunale ledninger i Karlsminnegata. Ny  
ledning for forbruksvann er ført til teknisk rom i nybygg og fordeles videre derfra. 
 
 
Det er nye gårdskummer for avvanning av utendørsarealet . I tillegg er det  nye  
drenskummer for begge byggene.  
 
 
Uttak av brannvann er dekket av kommunale vannkummer i  Nymannsveien og  
Karlsminnegata.
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11. Elektroteknisk anlegg 
 

Elektriske installasjoner 
 

Generelt. 

Anlegget er i størst mulig grad standardisert med hensyn til de anlegg som kreves i en 
moderne barnehage. 
 
 

Fordelingsanlegg 

 

Stigekabler er ført frem av Lyse til hovedtavle plassert i kjeller, rehab.-bygg. 
Anlegget er utføres som et TN-nett 400 volt. 
 
Ny hovedtavle for nytt TN-net  dekker begge bygg. 
 
Det er 3 stk nye fordelinger, 1 stk i nybygg og 2 stk fordelinger for eks. bygg  henholdsvis 1. og 2.etg. 
Det er styringssentraler for varme og vent.anlegg som er tilknyttet nytt  SD-anlegg. 
 

Lysanlegg 

 
Retningsgivende faktor for kursopplegg har vært både møbleringsplan og de forskjellige krav som 
stilles for de enkelte rom. 
Lysanlegget styres med bevegelsesdetektor slik at anlegget slukkes automatisk når rommet ikke er i 
bruk. 
Det er lagt inn manuell overstyring. 
Lysdemping i alle lekerom, spiserom og fellesrom. 
 
Belysningen er primært armaturer for kompaktlysrør med helelektronisk forkoblingsutstyr.  
Belysning i lekerom og fellesrom i nybygg er  innfelte sirkulære armaturer med forskjellig bestykning. 
I rehab.-bygg er det utenpåliggende armaturer. 
Arbeidsrom har lysrørsarmatur i pendel med lysfordeling opp/ned 50/50.. 
I personalrom, garderober og oppholdsrom er det benyttet armaturer med kompaktlysrør. 
Det er benyttet slanke energisparende lysrør med god fargegjengivelse. 
Min. Ra 86. Fortrinnsvis med farge 830. 
Belysningsstyrken i bygget følger Norsk Lyskulturs veiledede normer. 
I felles rom 2.etg. nybygg er det innfelte downlight med kompaktlysrør m/dekor. 
Det er lysdemping i fellesrom, personalrom, alle lekerom og hvilerom. 
 
I henhold til statlige byggebestemmelser er det montert et komplett nødlysanlegg. 
Alle utgangsdører og viktige dører til eller i rømningsveier er markert med grønne markeringslys. 
Ledelys er montert i rømningsveier . 
lysarmaturer har innebygget batteribackup. 
 
 

Varmeanlegg 

 
Bygget har oppvarming og ventilering med vannvarme fra varmepumpe.  
Som reserve er det el.kjel. 
For oppvarming av vann til vask og lignende nyttes elektriske v.v.beredere for temp.økning for 
legionella. Til rom oppvarming nyttes hovedsakelig golvvarme-anlegg og med radiatorer i adm. og 
kontorer , lager osv. 
Alle rom styres av separat romføler styrt fra SD-anlegg. 
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Driftstekniske anlegg 

 
Det er kursopplegg for vent.aggregat med tilhørende varmeanlegg. 
Varme- og ventilasjonsanlegget styres og overvåkes fra driftskontrollanlegg med PC i rom for styrer. 
Det er turtallregulering av vifter. 
 
Strømuttak for PC-er er lagt på egne kurser med overspenningsvern. 
Til hvert data uttak er montert 1 stk trippel stikkontakt for data maskin og 1 stk trippel uttak for service. 

 
Det er installert 1 stk trippel stikkontakt 16A for henholdsvis PC og service uttak til hver arbeidsplass. 
Videre er det uttak for 2 stk PC i store lekerom. 
I alle korridorer mv. er det uttak for serviceapparater. 
Det er installert stikk-uttak i alle innredninger , samt uttak i henhold til innredninger av utstyr og 
tekniske hjelpemidler. 
 

 

Integrerte kommunikasjonsanlegg 

 
For administrasjon, arbeidsrom og kontorer, , møterom og diverse lekerom er installert et komplett 
spredenett for data og tlf. Anlegget er tilkobles/terminert med RJ45-kontakter i rack, Antall uttak i de 
forskjellige rom er generelt 1 stk dobbel data for alle arbeidsplasser, samt 2 stk i alle store lekerom. 
Videre er det uttak for tlf. i personalrom og kjøkken. 
Det er montert uttak i tak for tilkobling av accesspkt. for et trådløst data-nettverk, 1 stk i hver bygning 
og etg. 
 
 

Separate kommunikasjonsanlegg 

 
Det er spredenett for telefonanegg. 
Spredenett er en del av det integrerte kommunikasjonsanlegg og er tilkoblet kommunens IP-nett 
 
Telefonutstyr. 
Bygget er tilknyttet over tlf.sentral i rådhuset via IP-telefoni. 
 
Alarmer 
Følgende alarmer overføres til de respektive etater: 
Heisalarm, tyverialarm og brannalarm. 
Anlegget er utstyrt med alarmsender tilknyttet Safetel trådløs alarmoverføring. 
For heisalarm er medtatt 2-veis taleforbindelse. 
 
 

Alarm- og signalanlegg 

 
Det er automatisk adresserbart brannalarmanlegg ihht offentlige påbud, Ho-2/98, samt FG’s regelverk 
pr. sept. 2007. 
Det er benyttet hovedsakelig røkdetektorer. Manuelle meldere ved alle utganger. 
Alarm varsles via alarmklokker. Alarmsender overfører alarm til brannstasjon.. 

 
Det er installert komplett innbruddsalarmanlegg basert på volumsikring og med IR-detektorer montert i 
alle rom m/vindu i grunnplan.  
Anlegget er utført m/modem for IP-adressering. 
Det er montert detektorer i korridorer og lignende som dekker indre områder. 
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Alarmering skjer med sirener. 
Anlegget er integrert med adgangskontroll. 
Alarm sendes til det stedlige brannvesen. 
 
Det er installert dørovervåking av alle utgangsdører til det fri. Det er installert adg.kontroll m/kodepanel 
ved hovedinngang og inngang fra gårdsrom, samt til eksist. bygg. 
Alle ytterdører er utstyrt med motorlås/elektrisk sluttstykke. 
For hovedinngang er det benyttet både brikke og kode.  
Anlegget er integrert med innbruddsalarm. 
 
 

Lyd- og bildeanlegg 

 
Det er installert komplett antenneanlegg for TV med muligheter for tilknytning til digitalt bakkenett. 
Det er installert antenneuttak i alle lekerom, personalrom og fellesrom. 
 
I stort fellesrom i nybygg og 1 stk lekerom er det montert en høresløyfe med muligheter for tilknytning 
til egen forsterker. 
 
 

Automatiseringsanlegg 

 
Det er installert komplett SD-anlegg for tilkobling til Stvg. Kommune, Byggdrift’s anlegg. 
Anlegget er utført som et web-bassert nettverk m/sperret adg. kontroll. 
Anlegget styrer alle ventilasjons og varmesystemer over PC og m/skjermbilde for alle system. 
Anlegget styrer lysanlegg i store fellesrom med inn/utkobling av belysning med bev.detektorer. 
 
 
 
ANDRE INSTALLASJONER 
 

 

Utendørs 

 
Det er følgende utvendige belysning av området: 
 

- Pullerter v/gangvei hovedinngang og v/utvendig trapp, tils. 5 
- 3 stk parkarmaturer. 
- Vegglys på bod. 
- Taklys u/overbygg nybygg og mellom byggene. 
 
 
 
 
 
 

12. Tegninger og fotos 
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